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KARINIS PASIRUOSIMAS
LONDONAS. _ Britų Stra

teginių studijų institutas meti
niam raporte paskelbė įdomios 
medžiagos, ir dabar ją cituoja 
spauda visam pasauly, štai kas 
surinkta apie abiejų komunisti
nių milžinų karinius pasiruoši
mus.

Kinija ginkluojasi ir ruošiasi 
karui, turėdama galvoj tik vie
ną priešą ir frontą — Sovietų 
Sąjungą ir laukia, kad rusai 
vieną dieną gali juos užpulti, 
kad padarytų negalinčią kariau
ti, kad būtų nepavojinga. Tam 
reikalui Kinija laiko 2.9 mil. ka
riuomenės, bet visa galybė yra 
vad. “liaudies pasiruošime”. 
Mao teorija, jog Kinija pradėti 
puolimų negali, jei reikėtų pul
ti ,tai tik apsigynimo tikslu. 
Valstybės viduje susikoncentruo 
ti taip, ’kad joks priešas nebūtų 
pavojingas. J apsigynimą turi 
būti įjungta visa tauta.
Padaryta didelė pažanga gink- 

lavimesi. Patys kiniečiai stato 
tankus ir lėktuvus, povandeni
nius laivus ir greltiaikius su 
trumpų distancijų raketomis, 
tačiau kiniečiai žino, kad jie 
ginklais užkariauti ar dominuoti 
negali net ir Azijoje.

Pradėti atominį karą jie dar 
negali. Kol kas beturi 30 sovie
tų tipo TU-16 lėktuvų, galin
čių paimti atomines bombas ir 
skristi 1,500 mylių. Tokių bom
bonešių statyba tik prasidėjo, 
ir jie kas mėnesį pagamina po 
5 vienetus.

Šiaurinėj Kinijoj, pasieny iš
dėstyta 20 balistinių raketų su 
atominiais užtaisais ir lekiančių 
1000 mylių. Pasieny taip pat 
išstatytos 33 divizijos iš bendro 
turimo skaičiaus 140. Tos pa
sienio divizijos geriausiai gink
luotos, gi kitos,, krašto viduje, 
net labai silpnos. Tik penkios 
divizijos galima laikyti šarvuo
tom.

Aviacijos ir laivyno perso

Nesibaigiančios Amerikos ir Sovietų ginklų apribojimo derybos Eu
ropos spaudos akimis.

nalas iš bendro karių skaičiaus 
sudaro ne daugiau kaip 10 pro
centų.
Sovietai nepasitiki net draugais

Sovietai negali būti užtikrinti, 
kad jie turi tik vieną priešą, 
todėl suprantamas toks jų ne
paprastas ginklavimasis. Krem
lius nepasitiki ne tik Kinija, bet 
ir savo sąjungininkais Rytų Eu
ropoje. Sovietai turi apie 3.4 
mil. karių (palyginimui; Ame
rika 2.7 mil.), 1,510 tarpkonti- 
ientinių atominių raketų (Ame
rika 1,054). Prie Kinijos sienos 
sausumos kariuomenės laikoma 
41 divizija, arba trimis daugiau 
nei pernai tuo metu.

Kam tarnauja didžioji 
spauda?

CHICAGO. Waiter Trohan 
Chicago Tribune gan dramatiš
kai apeliavo i Amerikos spaudą 
ir kitokius žinių perdavimo ka
nalus, kad pavojaus metu mė- 
•tėna.iua. užsiun•-rieti. 86 Kongreso 
nariai įspėjo tautą, kad gyvena
me dideliam pavojui, jog sovie
tai kai kur pralenkė atominiu 
apsiginklavimu. tai Amerikos 
rytuose, niekur didžiojoj spau
doj nebuvo nei vienos eilutės.

Je;"u tačiau nors vienas bal
sas būtų pasakytas prieš Ame 
rikos patriotizmą arba N. Y. 
atstovė Kongrese Abzug būtų 
pametusi savo drabužėlį, būtų 
sensacija, rėktų visos televizijos 
stotys, laikraščiai dėtų didžiau
sias antraštės, o toliau tie pa
tys laikraščiai vėl kartotų rei
kalą Amerikai nusiginkluoti. Ar 
spaudos pareiga tik skelbti iš
vogtus Pentagono dokumentus, 
ar painformuoti tautą apie gy
vybinius reikalus? — klausia 
Trohan.

Nobelio premija Brandtui
Nobelio taikos premija paskirta V. Vo

kietijos kancleriui Williui Brandtui.

Sydnėjaus lietuvių kapinių statytojai: is kairės į dešinę inž. A.Jakštas, 
kun. P. Butkus, vyskupas Edward Kelly, kun. P.Martūzas ir Algis Plūkas.

PASIRYŽIMAS jVYKDYTAS
Pašventintas Sydnėjaus Lietuvių 

Kapinių Paminklas
Prieš daug metų Sydnėjaus lietu

vių kapelionas kun. P.Butkus, laido
damas pirmą Sydnėjuj mirusį tautietį, 
pajuto reikalą turėti atskiras lietuviš
kas kapines, kad lietuvių kapai nebo
tų išmėtyti atskiruose Sydnėjaus kapi
nynuose ir vieniši nepaskęstų dideliuo
se australiškų kapinių plotuose, pa
smerkti sunykimui ir užmiršimui. Pir
mieji jo žygiai kapinių administraci
joje nebuvo sėkmingi. Bet lietuviškų 
kapiniu reikalą laikas nuo laiko paju
dinant, 1959 m. pabaigoje jam pavyko 
Rookwoodo katalikų kapinėse gauti 
lietuviams laidoti atskirą sklypą, ku
ris ir buvo Sydnėjaus lietuviškų kapi
nių užuomazga. Vėliau kapinių admi
nistracija lietuviškoms kapinėms pri
skyrė šalia esantį didesni žemės plo
tą.

įkūrus kapines, kilo mintis pasta
tyti bendrą paminklą, kuris būtų žymes
nis pastovus lietuvių dvasios kultūros 
ženklas, visiems paliudijąs, kad lie
tuviai, gyvendami amžinybės viltimi, 
gerbia savo mirusiųjų atminimą. Syd
nėjaus lietuvių piniginėmis aukomis 
paskatintas, parapijos organizacijų ir 
kun. P.Martūzo remiamas, šiais metais 
kun. P.Butkus realizavo ir kapinių ben
dro paminklo idėją. Pastatytas gražus, 
aukštas, moderniško stiliaus pamink
las, kuris iš tolo patraukia kapinių lan
kytojo akį ir susidomėjusi paskatina 
užeiti aplankyti amžinu miegu užmigu
sius lietuvius.

Paminklo projektą sukure Vytau
tas Kazys Jonynas, Amerikoje gyve
nąs žymus mūsų dailininkas, grafikas 
ir bažnytinio meno kūrėjas. Paminklo 
planus pagamino ir statyba prižiūrėjo 
inž. Vytautas Bernotas, Rūpintojėlį ir 
lietuvišką kryžių sukūrė Algimantas 
Plukas. Paminklo išliejimui medžio 
formą padarė Pranas Antanaitis ir Pra
nas Zitkauskas.

Paminklas - ant nedidelio paaukš
tinimo dvi baltos, apdaužytai atrodan
čios kolonos, atsirėmusios viena į ki
tą, savo pavidalu mase veržiasi į aukš
tį, keldamos lietuvišką kryžių ir žal
varinę Rūpintojėlio statulą. Vertika
liai stovinčios kolonos šone pritvirtin
ta vario lenta su įrašu:

Rūpintojėlis
Our Lord of Compassion and Care

This monument, a symbol of 
the suppression of the faith and free
dom in Lithuania, is dedicated to 
the glory of God.

In memory to all those thou
sands who have given their lives 
as fighters and martyrs for the home
land and for the love of Christ.

Also to those who have died in 
this far land in the hope that the 
supreme sacrifice of their compa
triots was not in vain.

The Lithuanians in Sydney
Po šiuo įrašu eina paminklą šven

tinusio vyskupo pavardė, paminklo sta
tytojų, žymesnių fundatorių bei auko
tojų pavardės. (Nukelta i 3 pslp)-
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MŪSŲ TAUTOS DRAUGAI

Malonu yra kai svetimieji mus 
pastebi, pagiria, iškelia mūsų kai ku
rias ypatybes, tada ir patys pasijun
tame daugiau verti, norime būti geres
ni ir savo tautai ištikimesni. O tai at
sitinka tada kai surandame svetimųjų 
tarpe gerų draugų.

Praeitą sekmadieni sydnejiškiai 
lietuviai turėjo didele, parapijos šven
tę, tai savo kapinių paminklo pašven
tinimą. Šioms apeigoms atlikti buvo 
pakviestas vyskupas Edward Kelly, 
M.S.C., D.D., iš jo pasakyto pamoks
lo bažnyčioje pamaldų metu ir kalbos 
laike iškilmingų pietų, kuriuose daly
vavo per 400 žmonių, pasirodė, kad jis 
mūsų tautos didelis draugas ir gali 
mums daug gero padaryti, jei tik mes 
su juo palikysime gerus ryšius. Čia 
žinoma, ta draugystė daug priklauso 
nuo mūsų kapelionų kun. P.Butkaus ir 
kun. P.Martūzo. Tokios draugystes su 
įtakingais asmenimis gali turėti dide
lės reikšmės mūsų kovoje už tautos 
laisvę.

Įdomu yra dabar palyginti kokios 
nuotaikos buvo prieš 20 metų ir dabar. 
Tada Bažnyčios hierarchija stengėsi 
visus ateivius suliedinti į vieną ang
liškai kalbantį gabalą ir tautiniai ka
pelionai buvo tik laikina priemonė kol 
išmoks ateiviai angliškos kalbos, to
dėl ir neleista susiorganizuoti į per
sonalines parapijas, nes tas viskas 
jiems atrodė laikina ir todėl nereika
linga.Etnines grupes tiek valdžia, tiek 
ir bažnytinė vyriausybė stengėsi asi
miliuoti. Dabar kitaip tie reikalai at
rodo, ypač Kanadoje ir JAV, etninės 
grupės darosi reikalingos įvairiaspal
vei kultūrai ugdyti. Paprastai etninė
se grupėse yra kūrybingiausias elemen 
tas susitelkęs ir todėl labai reikalin
gas. Tas faktas yra pastebėtas ir Aus
tralijoje. Niekas nebenori mūsų nutau
tinti, niekas iš mūsų nebesijuokia dėl 
kalbos, priešingai jau sako, būkite to
kie kokie esate, gražios jūsų dainos, 
gražūs jūsų tautiniai šokiai, graži jū
sų bendruomenė, kultūringi esate žmo
nės, taigi būkite kokie esate. Štai kad 
ir vyskupo E.Kelly žodžiai mūsų ben
druomenei: laikykitės savu, papročių, 
mokykitės sayo kalbos, ugdykite savo 
kultūrą, kuria jus praturtinate mūsų 
australiškąją. Ar tai nėra.padrąsinan
ti, pastiprinanti žodžiai mūsų jauni
mui? Po tokių žodžių mes pasijuntame 
kad esame ne tik toleruojami, bet pa
geidaujami. Ir mūsų energija auga dė
ka gerų draugų.

Ukrainiečiai ir žydai 
prieš sovietus

TORONTO. — Toronto Te
legram laikraštis rašo, kad Ka
nados žydai ir ukrainiec.ai pla
nuoja bendrą frontą prieš so
vietus. Iki šiol tos dvi grupės 
nerasdavo bendros kalbos. Uk
rainiečiai žydus paprastai va
dindavo slaptais komunistų tal
kininkais, o žydai ukrainiečius 
antisemitais, Dabar, kada ir vie
ni ir kiti kovoja su tuo pačiu 
prispaudėju, rado reikalą už
miršti praeitį ir jėgas sujungti. 
Abiejų grupių vadai priėjo nuo
monės, kad iki šiol tarp tų, kaip 
ir tarp kitų etninių grupių ne- 
santaikas kurstė sovietų agen
tai, o pačioje Ukrainoje į Val
džios vietas sodino žydus komu
nistus ir tokiu būdu dirbtinai 
sėjo neapykantą.

Kanadoje žydų yra apie 300, 
000, o ukrainiečių 500,000.
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LABVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪ8Q GARBĖS REIKALAS.

Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Štai ir vėl Kalėdos artinasi. Kalė

dos - tai krikščionybės užgimimo pra
džia. Turime gražų paprotį vienas kitą 
pasveikinti, palinkėti linksmų Kalėdų 
ir laimingu Naujų Metų.

Kas metai pasirinkdavau ar tai 
Vincento Draugijos, ar tai berankių su- 
šelpimą, pirkdamas jų atvirutes. Ir kar
tu kiekvieną kartą pagalvodavau, ko
dėl mes čia neturime lietuvišku Kalė
dinių atvirukų, kurias galėtumėm pa
siųsti saviems prieteliams. Ypač kai 
lietuviškas atvirutes atsiųsdavo seni 
prieteliai iš Amerikos.

Pastebėjęs pranešimus lietuviš
koj spaudoj, kad šiais metais skautai 
išleido Kalėdines atvirutes, nuskubė
jau apsirūpinti reikiamu skaičium. Kai
na, kuria tikėjausi rasti aukštesne - 
nustebau, kad tik po 10 centų tekaina
vo. Atvirukus radau kuklius, bet tuo 
pačiu patrauklius ir tikrai grynai lie
tuviško stiliaus. Porą atviručių, ku
rias siūlyčiau kitą karta, atkreipti dė
mėsi, tai angliško teksto nelabai tin
ka australams ar kitiems svetimtau
čiams su geležiniu Vilku, tuo tarpu jos 
yra puikios savųjų tarpe. Taip pat vie
na atvirutė anglu kalba lyg ir ‘tuščia’ 
atrodė.

JAUNIMO
JAUNIMO DARBAS IR ŠIRDIS - 

LIETUVIU TAUTOS ATEITIS

PLB Valdyba skelbia Jaunimo Metus

Pasaulio lietuvių jaunimas, antro
jo savo kongreso šūkiu pasirinkęs min
tį ‘Jaunimo darbas ir širdis - lietuvių 
tautos ateitis’, įsipareigoja dirbti sa
vo tautai, ją mylėti ir branginti jos di
džiuosius laisvės bei tautinės gyvy
bės idealus.*

Todėl PLB Valdyba, pozityviai 
vertindama lietuvių jaunimo tautinės 
kultūros ir Lietuvos valstybingumo pa
stangas, ryšium su 1972 metais įvyks
tančiu Il-ju Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresu, šiuos metus skelbia: 

JAUNIMO METAIS 
ir pasaulyje pasklidusius lietuvius 
kviečia savo dėmesį bei rūpestį skirti:

1. jaunimo ryžtui jungtis į Lietuvos 
laisvės kovą nepriklausomai, de 
mokratinei Lietuvos respublikai 
atkurti.

2. tautiniam jaunimo ugdymui mo
kyklose ir šeimose,

3. lietuvių jaunimo organizacijų 
stiprėjimui, darbui bei tarpusa
vio bendradarbiavimui,

4. lietuvių jaunimo kultūrinei veik
lai dainos, žodžio, tautinių šo
kių, scenos, sporto ir kituose 
vienetuose,

5. lietuvių spaudos skleidimui ir 
skaitymui jaunimo tarpe,

6. pasaulio lietuvių jaunimo mas
tu rengiamos IV-sios tautinių 
šokių šventės pasisekimui,

7. II-jo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso sėkmingam įvykdymui. 
Tai darbai, kuriems reikia mūsų

visų pastangų ir talkos, mūsų visų mo
ralinės ir materialinės paramos. Be jau
nimo negalima tautinė išeivijos ateitis, 
tad padėkim jam jo siekimuose bei dar
buose.

Tebūnie Jaunimo metai prasmingi, 
darbingi, kūrybingi!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes 
Valdyba
****

* Galvos neprasimuši senam 
žmogui nusilenkdamas.

Lietuvių priežodis.

Esu patenkintas, kad šiais metais 
pirmą karta, galiu pasinaudoti lietuviš
kais atvirukais ir ta pačia proga pa
remti lietuvius skautus, nes savieji vis 
arčiau prie širdies.

Su pagarba
J.Stonys, Sydney 

****

Gerb. Redaktoriau,

Žmogus^ be principo ir be geros 
valios panašus į laivą, kuriame nėra 
vairo nei kompaso, kuris kiekvienu at
veju gali keisti kryptį į kur vėjas pu
čia.

Žmogus, kuris galvoja tik apie 
save ir ieško sau laimės, negali būti 
laimingas.

Žmogui reikia sulaukti dveji metai 
kad išmoktų, kalbėti, ir šešiasdešimtu 
metų, kad išmoktų laikyti liežuvį už 
dantų.

A.Miliauskas, Perth

METAI
GRAŽIOS JAUNIMO PASTANGOS

Praeitą šeštadienį (lapkričio 6 d.) 
Dainavos salėje Sydnėjaus Jaunimo 
Komitetas suruošė vieša, jaunimo pasi
rodymą, o tai reiškė, kad jaunuoliai-ės 
galėjo pasirodyti savo lietuviška kal
ba ir žiniomis kalbėdami apie lietuviš
kas organizacijas ir institucijas.

Sussirinkimą atidarė ir žodi tarė 
komiteto pirmininkė p-lė Jūratė Reis- 
gytė šiais žodžiais:

‘Pasaulio Lietuvių Jaunimo antrojo 
Kongreso Sydney Jaunimo Komiteto 
vardu pradedu pranešimus apie mūsų 
apylinkėje veikiančias organizacijas.

Jaunimo Kongreso Komitetas Syd
ney buvo sudarytas š.m. balandžio 30d. 
Sydney Apylinkės Valdybos iniciatyva 
Susidėjus aplinkybėms, jis dalinai per
siorganizavo rugsėjo 30 dieną.

Šio Komiteto uždavinys yra pasi
ruošti Pasaulio Lietuvių Jaunimo an
trajam Kongresui JAV.

Ruošimasis kongresui turi du as
pektus - vienas materialinis, tai lėšų 
telkimas atstovų kelionės paramai, o 
antras, mūsų supratimu dar svarbesnis, 
yra mūsų paties jaunimo pasiruošimas 
būti tinkamais Sydney lietuvių ben
druomenės reprezentantais - atstovais.

Norint ką nors atstovauti, pirmiau
sia reikia žinoti ir pažinti ką atsto
vauji. Mūsų bendruomenė yra įvairia
spalvė: daug turime įvairių organiza
cijų, komitetų, klubų, kultūrinių sam
būrių ir 1.1. Gal būt dėlto ji yra graži, 
kaip ta vaivorykštės juosta, suside
danti iš daugelio spalvų. Bet norėda
mi vaivorykštės juostą nupiešti, mes 
turime žinoti ir pažinti visas ją suda
rančias spalvas. Taip ir mūsų bendruo
menės veidą norėdami pažinti, mes pir
miausia turime pažinti tas linijas, ku
rios tą veidą džiaugsmais ar rūpes
čiais išvagoja.

Taigi ir šitas vakaras yra mūsų 
žingsnis į pažinimą mūsų bendruome
nės ryškiausių linijų - mūsų organiza
cijų.

Ne vien techniškų žinių mes šiuo 
vakaru siekiame. Mes šiandien kartu 
mokomės lietuviškai viešą žodį tarti. 
Tai turi galėti kiekvienas lietuvis - 
jaunuolis, o vykstantiems į kongresą 
atstovams tai yra būtinybė. Ten neuž
tenka žinoti, bet reikia sugebėti savo 
žinias aiškiai lietuviškai perduoti.

Šiuos pranešimus mes esame su
tarę daryti alfabetine tvarka, išimti 
padarysime Sporto Klubui Kovas, ku
rio atstovas turi skubiai išvykti.'

Toliau buvo pakviestas kalbėti 
Sporto Klubo Kovo atstovas p. Bin
kis. Šioje vietoje tenka apgailestauti 
kad sporto klubas Kovas negalėjo at
siųsti jaunesnio atstovo tinkamo būti 
renkamam į kandidatus atstovauti Syd
nėjaus sportininkus PLJK Amerikoje 
1972 metais. P.Binkis labai gerai nu
švietė sporto veiklą ir skatino jaunimą 
įsijungti į lietuvių sportininkų gretas, 
tačiau pats būdamas viduriniosios kar
tos žmogus negali kandidatuoti į jau
nimo kongresą atstovu, o kaip tik no
rėjosi pamatyti, kaip jaunesnieji spor
tininkai gali reikštis lietuvių kalboje, 
kiek jie turi orientacijos bendruome
nės reikaluose, kaip jie gali lietuvių 
jaunimą atstovauti PLJ Kongrese.

Antroji kalbėjo p-lė Violeta Biti- 
naitė, ji atstovavo Sydney Lietuvių 
Meno Ansamblį.

Toliau Gražina Zigaitytė paskai
tė išsamų pranešimą apie AL Ben
druomenės santvarką.

Birutė Aleknaitė padarė net du 
pranešimus apie Sydnėjaus ateitinin
kus ir Dainos chorą.

Vytenis Šliogeris apie Sydnėjaus 
Filisterių Būrelio veiklą. Skautų pra
nešimą, paruoštą skt. Br. Žalio per
skaitė Jūrate Reisgytė, Ugnė Kazokai- 
tė perskaitė pranešimą apie Australi
jos lietuvių spaudą ir Vytenis Vasaris 
apie Sydney lietuvius studentus.

Sį reikšmingą jaunimo pasirody
mą pirmininkė J.Reisgytė užbaigė šiais 
žodžiais:

‘Pabaigai vėl grįžtame prie mūsų 
Jaunimo Kongreso reikalų.

Aš esu girdėjusi ne kartą ir ne iš 
vieno mūsų tautiečių abejojimą ar iš 
viso verta i, tokį kongresą atstovus 
siųsti, ypač kad gan didelė pinigų su
ma kainuoja. Aš nesistebiu tokiais 
abejojimais. Juk iš mūsų nelaimingo
jo Sydnėjaus, iš keturių siųstų atsto
vų, tik viena visa laika ir dabar akty
viai mūsų bendruomenėje reiškiasi. 
Tai sakydama, turiu galvoje p.Pajauta 
Pullinen. Visų kitų, dėl įvairiausių su
sidėjusių aplinkybių, lietuviškoje veik
loje nematom.

Kituose miestuose taip nėra: pir
mojo kongreso dalyviai aktyviai reiš
kiasi ir Apylinkių valdybose ir kitose 
organizacijose. Ir reiškiasi gerai.

Nuoširdžiai lietuviška veikla be- 
sidomis jaunuolis kongrese pamatyti 
ir išmokti gali labai daug. Buvusiam 
kongrese mes dalyvavom įvairiuose 
simpoziumuose, jaunimo stovykloje, 
buvojom Dainų Sventej, lietuviškoje 
operoje, Joninių lauže, įvairiuose ban
ketuose, priėmimuose, lankėmės Lie
tuvos Pasiuntinybėje ir 1.1.

Jeigu visa tai matai sąmoningai, 
ne tik širdimi, bet ir protu - pajunti 
labai, labai stipriai lietuvybės nemaru
mą, pamatai, kad lietuvių bendruome
nė tai nėra tie keli tūkstančiai Aus
tralijoj išsisklaidžiusių tautiečių, bet 
kad gyvų ir kūrybingų lietuvių yra daug 
visur, ir pasijunti kažkaip labai atsa
kingas už to didelio lietuvybės medžio 
australiškąja šakelę.

Ten sutikome įvairių organizacijų 
vadovus, diskutavom jų ir mūsų darbo 
metodus. Girdėjom Argentinos, Vene- 
zuelos lietuvių (kai kurie jau iš jų bu
vo 4-5 kartos) vargus ir rūpesčius. Ly- 
ginom, aiškinomės.

Taigi apie buvimą naudos daly
vaujant kongrese, abejoti netenka.

Žinoma, mūsų atstovai turi turėti 
ir akis, ir ausis, ir protą. Svarbiausia, 
tai geras lietuvių kalbos vartojimas, 
nes kongrese be lietuvių kalbos, nei 
iš vietos.

Sį kartą mes sutarėm atstovų rin
kimą pavesti visai mūsų bendruomenei. 
Mūsų Pastogėje matysite mūsų skel
bimą, prašanti statyti kandidatus. Kan
didatus gali statyti visi - ir organiza
cijos, ir pavieniai bendruomenės na
riai, Korteles su užrašyta pavarde pra
šome Įteikti man, kartu su dviem dole
riais, kaip ženklą moralės ir materia- 
lės paramos būsimiems atstovams. 
Kandidatu siūlymas baigiasi gruodžio 
1 dieną. (Nukelta į 4 pslpK
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LIETUVOJE
MIRE VALENTINAS GUSTAINIS

Valentinas Gustainis, žurnalis
tas, politikas, mirė spalio, 10 d. Griš
kabūdyje. Gimęs 1898 m. Sakių apskr. 
Gustainis buvo ‘Lietuvos Aido’ vyr. 
redaktorium 1927-32 m., 1938 m. bu
vo ‘L.Aido’ atstovu Varšuvoje, 1939- 
-40 m. buvo ‘Eltos’ direktorium Kau
ne. Buvo visos eilės laikraščių ir 
žurnalų bendradarbiu. Autorius kny
gų: ‘Lenkai ir Lenkija’ (1937), ‘Pran
cūzija’, ‘Lithuania, the First Twen
ty Years’ (1939). V.Gustainis buvo 
išvežtas į Sibirą, vėliau grižo ir ap
sigyveno Griškabūdyje, kur vertėsi 
knygų vertimų darbu.

(Elta)

‘Lietuvos’ dainos ir šokio an
samblis tris savaites gastroliavo Pran
cūzijoje ir jau grižo i, Vilnių. Prancūzi
joje koncertavo penkiolika kartų - ša
lia Paryžiaus, dar Reims, Amiens, Gre
noble ir kituose miestuose. Ansamb
lis koncertavo ir Peugeuot automobi
lių įmones darbininkams. Koncertuose 
buvo išpildytos lietuvių, rusų ir pran
cūzų liaudies dainos ir šokiai. Vil
niaus spauda rugsėjo mėn. skelbė, 
kad Vilniaus ansamblis Prancūzijos 
publikos buvęs nepaprastai nuošir
džiai sutiktas.

Beje, ansamblis į Prancūziją bu
vo. išvykęs ne tiesiai iš Vilniaus, bet 
per Maskvą, kur jį išlydėjo kultūros 
ministers Furceva. Vėliau buvo skel
biama, kad jo koncertai pirmoj eilėj 
buvę skiriami Prancūzijos ‘pažangie
siems sluoksniams’ (komunistams -E.).

(Elta)

’NEJUNKIME GENOCIDO SU MUZIKA’
Melbourne dienraštyje The Age 

1971 m. spalių 30 d. laidoje tilpo šis 
F.Knopfelmacherio laiškas redakci
jai, kuris, tariame, bus įdomu išklau
syti ir mūsų skaitytojams: 
‘Pone,

Sis laiškas neturi nieko bendro 
nei su užsienio politika nei su kraš
to gynyba ar su komunizmu, kaipo 
ideologija.

Kalba eina dėl psichinės ir mo
ralinės higienos mene, kiek ji susi
jusi; su būsančiu Raudonosios armi
jos choro dalyvavimu Adelaidės me
no festivalyje.

Rusijoje esama daug puikių me
nininkų ir intelektualų. Daugelis jų, 
nors ne visi, - atrodo gyvena šiandie
na, už ribų koncentracinių lagerių ir 
‘bepročių namų’, (kur patalpintieji 
kankinami kėkšaujančių psichiatrų 
ir slaugių), tad negaliu įžiūrėti prie
žasties, kodėl gi tie menininkai ir 
intelektualai negalėtų būti dideliu 
būriu pakviesti Adelaidės festivalin. 
Jie yra šaunūs žmonės.

Tačiau, šūkaujančio, auliniais 
batais avinčio sovietinės soldates- 
kos būrio dalyvavimas festivalyje 
yra skandalas (an outrage), - ne poli
tiniu, bet kultūriniu pobūdžiu.

Tai yra taip pat ir įžeidimas dau
gelio Australijos piliečių - įskaitant 
ir mane patį, - kurių gimtieji kraštai 
šiandiena yra prievarta okupuoti rink
tinių ir suktųjų žudikų iš Maksvos, 
valdančių vidurinę ir rytinę Europą.

Priimti šioje šalyje rugby koman
dą, sudarytą pagal pusiau hitlerinius 
principus, buvo pakankamai blogas 
reiškinys. Gi kviest Waffen-SS rusiš
kąjį atitikmenį šian kraštan, kur jie 
meno festivalyje savus darbus gali 
švęsti ‘daina’ yra netoleruotina.

Nejunkime rasizmo su sportu, ir 
- ne junkime genocido su muzika’.

****
To paties dienraščio lapkričio 

2 d. numeryje tūla Pamela Ruskin ra
šo, kad ji buvusi Adelaidėje ir paty
rusi, kad Raudonosios armijos cho
ras programoje nedalyvaująs, tad fes
tivalyje nebūsią, kaip ji rašo, panau
dodama dr. F.Knopfelmacherio išsi
reiškimą, ‘ūkaujančio, auliniais ba
tais avinčio sovietinės sold.ateskos 
būrio’.

****

Lietuvis solistas Vaclovas Dau
noras, dalyvavęs spalio mėn. Tulu- 
zoje, Prancūzijoje įvykusiame tarp
tautiniame vokalistų konkurse, gavo 
aukščiausią įvertinimą - ‘Grand Prix’. 
Jį gavo ir maskvietė soliste’ G.Fomi
na, varžybose dalyvavo 127 daininin
kai iš 12 kraštų. Didžiąją dalyvių da
lį sudarė baritonai ir bosai. Dauno
ras, šalia kitų dainų,išpildė ir C. Sas
nausko ‘Giesmę’.

V.Daunoras, būdamas Prancūzi
joje, dainavo ir Prancūzijos televi
zijoje bei gavo pakvietimų atvykti 
gastrolių. Solistas ankščiau yra da
lyvavęs dviejuose vokalistų konkur
suose ir abiejuose laimėjęs laureato 
vardus - 1962 m. vykusiame M.Glin- 
kos vokalistų konkurse ir 1966 m. - 
Čaikovskio vardo konkurse Maksvoje.

Daunoras, atsivežęs dovanu - 
porceliano vazą, spalio 12 d. buvo 
pasveikintas jam lėktuvu grįžus į 
Vilnių.

(Elta)
Lietuvos kultūros gyvenimas vėl 

patyrė smūgį, spalio 15 d. Vilniuje 
mirus Jonui Švedui. Velionis, gimęs 
1908 m. spalio 9 d. liepojoje, dar 
Klaipėdoje konservatorijoje besimo
kydamas, pasižymėjo gabumais. Bu
vo St. Šimkaus ir J.Žilevičiaus moki
niu. Organizavo chorus ir jiems vado
vavo Klaipėdos krašte, rinko liaudies 
dainų melodijas, dėstė Klaipėdos 
konservatorijoje. Vėliau grojo Kauno 
Valst. Teatro ir radiofono orkestruo
se. Rašė dainas chprams.

Nuo 1940 metų Švedas prie valst. 
filharmonijos suorganizavo Lietuvos 
valstybinį liaudies dainų ir šokių an
samblį. Ansamblio koncertai vyko ne 
tik Lietuvoje, bet ir įvairiuose Sovie
tų Sąjungos miestuose bei kituose 
kraštuose, net ir Vakaruose (Prancū
zija). Ansamblis sovietinių laikme
čiu buvo pavadintas ‘Lietuva’.

Velionies dideli nuopelnai liau
dies muzikos srity - jis ne tik svar
baus ansamblio steigėjas, bet yra 
harmonizavęs, pritaikęs ar pats pa
rašęs apie 200 dainų mišriam, vyrų 
ir moterų chorams, be to, konserva
torijoje 1945 m. įsteigė liaudies mu
zikos instrumentų katedrą. Velionis 
jai ilgus metus vadovavo. 1966 m. 
jam buvo suteiktas profesoriaus var
das.

Pašventintas Sydnėjaus lietuviu 
Kapinių Paminklas

(Atkelta iš 1 pusi-)
Toliau seka prasmingas įrašas 

lietuvių kalba:
‘Lietuvi, lankydamas šį kapinyną, 
prisimink ir tėvynės^ ginėjus ir 
tremtinius Sibiro pančiuos.
Maldoj atleidimo linkėk ypač tiems, 
kurie ilsisi čia. Teapgaubia Vieš
pats visus savo meilės - malonės 
šviesa. Jei tektų suklupti po kelei
vio dienų šia našta, lai baigiasi 
žemės tremtis ir sielos nurimsta 
kančia.
Lapkričio 7 d. įvyko Sydnėjaus 

lietuvių parapijos šventė - paminklo 
pašventinimas. Tai šventei iš anksto 
rūpestingai ruošėsi Sydnėjaus meniniai 
vienetai, Moterų Socialinės Globos 
Draugija ir rengėjų komitetas, vadovau
jamas p. Broniaus Genio.

Tos dienos priešpiečiu Sydnėjuje 
siautė audra ir smarkus lietus. Bet atė
jus numatytam paminklo šventinimo 
laikui, saulė, nušvitusi pro besitrau
kiančio tamsaus debesio sparną, nu
švietė skaisčiu baltumu spindintį pa
minklą ir minią audros nepabūgusių 
lietuvių, atkeliavusių į šventinimo apei
gas. Matėsi daug moterų ir mergaičių 
tautiniuose rūbuose, kurie j pilką kapi
nių aplinkos foną įnešė margaspalvį 
gyvastingumo pradą.

Paminklą pašventinti atvyko Jo 
Ekscelencija Sydnėjaus vyskupas Ed
ward Kelly, M.S.C. kelių dvasiškių ly
dimas. Šventinimo iškilmę pradėjo kun. 
P.Martūzas, kuris trumpa kalba priminė

vyskupui kaip lietuviai puošia ir ger
bia savo mirusiųjų kapus tėvynėje. 
Tos pagarbos vedami, lietuviai rūpino
si ir čia turėti savo kapines, kad ga
lėtų pagal savo papročius mirusių ka
pus prižiūrėti ir pastatyti paminklą, pri
menanti Lietuvoje persekiojama. Baž
nyčią ir palaužtą laisvę. Jis paaiški
no Jo Ekscelencijai lietuviško Rūpin
tojėlio simbolinę ir religinę prasmę.

Kun. P.Butkus, tautiniais rūbais 
apsirengusių jaunuolių asistuojamas, 
sudėjo į urną lietuviškos žemės žiups
nelius iš įvairių Lietuvos vietovių: 
Klaipėdos, Jurbarko, Kretingos, Palan
gos, Kauno Prisikėlimo bažnyčios šven
toriaus, Gedimino kalno Vilniuje ir ry
tinio Lietuvos žemiu pakraščio. Taip 
pat į urną įdėtas Lietuvos pajūrio gin
tarėlis, akmuo nuo Gedimino kalno Vil
niuje ir senosios Gedimino pilies ply
tos skeveldra ir žemės žiupsnelis nuo 
Sibiro taigoje palaidotų lietuvių trem
tinių kapų. Urną įdėjus į paminklą, J. 
E.vyskupas E. Kelly paminklą pašven
tino, atkalbėdamas liturgines maldas. 
Jungtinis choras sugiedojo: ‘Nuliūdo 
kapais apsiklojus tėvynė’, ‘Marija, Ma
rija’ ir Lietuvos Himną.

Iš kapinių visi nuvyko į St.Joa- 
chim’s bažnyčią Lidcombe, kur iškil
mingas lietuviškas mišias atnašavo 
kun. P. Butkus, asistuojamas kun. P. 
Martūzo. Lekciją skaitė inž. V.Buke- 
vičius. Mišių giesmes giedojo Dainos 
choras, vad. Br. Kiverio.

Jo Ekscelencija vyskupas E.Kelly 
savo pamoksle pabrėžė, kad lietuviai 
Australijoje yra už tikėjimą kenčian
čios ir kovojančios tautos dalis ir pa
dėkojo mums, kad įsikūrę šiame kraš
te, prisidedame prie Australijos dvasi
nės kultūros augimo ir klestėjimo. Vys
kupas ragino išlaikyti tautinę savo 
kultūrą, kalbą, papročius ir tradicijas, 
tęsti savo gimtojo krašto prisiminimą 
ir perduoti savo vaikams tas kultūri
nes vertybes, kurias iš tėvynės čia 
esame atsinešę. Jis tai pat užgyrė 
jaudinančia, lietuviškos žemės į pa
minklą įdėjimo ceremoniją, sakydamas: 
‘Ta žemė bus visada jūsų tarpe, ir tie 
kurie tose kapinėse yra palaidoti, taip 
didžiai mylėję savo tėvynę, jaus šalia 
savęs gimtinės šventosios žemės da
lelę’.

Toliau vyskupas skatino: ‘Jūs ži
note kokie žiaurūs yra komunizmo prin
cipai. Jūs esate tie išlikusieji laisvi, 
kurie galite prieš komunizmo priešpau- 
dą jūsų krašte čia kovą tęsti. AŠ pra
šau kiekvieną iš jūsų - kovokite prieš 
komunizmą kiekvienas savo būdu, pa
sakodami savo išgyvenimus kai jūs bu
vote persekiojami, prispausti, užmuši- 
nėjami. Jūs žinote tiesą apie komuniz
mą. Ir australai turi teisę žinoti tą tie
są, kad ir šio krašto žmones neištiktų 
Lietuvos likimas. Jus pažįstate jų 
spaudos ir propagandos melą. Tai jus 
rašykite tiesą, atitaisykite melagingai 
vaizduojamus faktus, skelbkite krikš
čioniškąją tiesą. Ir nedidelė susibau-

Sydnėjaus lietuvių kapinių paminklo pašventinimas, iš kaires į dešinę Rev. W. 
Delaney, vyskupo sekretorius, Vyskupas Edward Kelly, kun.P. Butkus.

dusių z'monių grupė gali paimti krašto 
valdžią i, savo rankas, jei niekas jai 
nepastos kelio. Mums reikia tokių žmo
nių kaip jūs, galinčių kovoti už krikš
čioniškus principus. Kartais atrodo, 
kad tiesa pasaulyje pralaimi, bet ji 
anksčiau ar vėliau išeina nugalėtoja. 
Tad kovokite, kad komunizmo princi
pai būtų panaikinti, kad jūsų viltys iš
sipildytų ir kad jūsų tėvynė Lietuva 
pasiektų pergalę ir laimę šioje žemėje’.

Toliau Ganytojas pasakė, kad jis 
šių šv. mišių metu melsis už Lietuvą, 
ir už mus, kad mus ir mūsų vaikus šia
me krašte lydėtų Dievo palaima ir že
miškoji gerovė ir kad mes pasiektume 
visi laimingą amžinybę vienybėje su 
Dievu.

Patriotiškesnių ir lietuvio sielai 
artimesnių minčių nebūtų galėjęs pa
reikšti net ir lietuvis vyskupas.

Po pamaldų netolimoje ukrainiečių 
salėje buvo suruošti J.E. vyskupo E. 
Kelly ir kitų svečių pagerbimo pietūs, 
kurių^ metu Sydnėjaus Lietuvių Tauti
nių Šokiu Grupė, vadovaujama Marinos 
Osinaitės-Cox, pašoko tris tautinius 
šokius. Jungtinis Dainos ir Sydnėjaus 
Meno Ansamblio choras, diriguojant 
Dainos vadovui Br.Kiveriui, padaina
vo ‘Kur giria žaliuoja’ ir ‘Gimtinės dai
na’, o diriguojant S.L.Meno Ansamblio 
vadovei M.Umbražiūnienei - ‘Broliai 
lietuviai’ ir ‘Vilniuj žydi liepos’. Šo
kiams grojo A.Plūkas. Pranešinėjo Z. 
Belkutė.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Pirmi
ninkas A.Reisgys apylinkės vardu pa
sveikino vyskupą ir įteikė jam apylin
kės dovaną - knygą ‘Lithuania 700 
years’. Kun. P.Butkus, garbingam Ga
nytojui už atsilankymą ir paminklo pa
šventinimą padėkodamas, įteikė jam 
parapijos dovaną Ed. Lašaicio meniš
kai išdrožtą lietuvišką kryžių.

J.E.vyskupas E.Kelly padėkojo 
už priėmimą ir dovanas. Jis jas labai 
branginsiąs ir jos jam visada primin
siančios šį susitikimą su lietuviais. 
Sakėsi iki šiol neturėjęs progos šito
kių būdu susitikti žmonių iš komuniz
mo pavergto krašto, kurie, nežiūrint 
visų nelaimių, išlaikė savo žmoniškąją 
vertę, patriotizmą ir norą visada būti 
laisvais. Pasisakė daug ko šiandien 
išmokęs. Labai vertino mūsų dainas 
ir šokius, kaip senos kūrybingos tau
tos kultūrines apraiškas.

Po pietų garbingasis svečias, ei
damas prie stalų, susipažino ir pasi
kalbėjo su tais šventės dalyviais, ku
riuos stalų išdėstymas jam leido pa
siekti.

Ši šventė ilgai pasiliks Sydnėjaus 
lietuvių atmintyje.

O kapinėse stovi baltas ir gražus 
paminklas, kaip simbolis visų bendro 
darbo, bendro tikėjimo ir nesvyruojan
čios vilties.

-jaj-
****

Premija Pablui Nerudai
•.„Nobelio įiįerąįūrO'S „pr.erniją. .Ra^kirta--či

liečiui' Pablui Nerudai.
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Bronius Straukas Kultūros Tarybos 
spaudos ir informacijos sekcijos vado
vas, nuolatinis Mūsų Pastoges ben
dradarbis, visuomeninkas, kultūriniu-< 
kas. Spaudos darbą pradėjo dirbti nuo 
1928 metų. Lietuvoje buvo Žurnalistų 
Sąjungos narys. Šiuo metu daug rašo 
Musu Pastogėje. Šiame numeryje spaus
diname jo straipsnį Nežalokime Lie
tuvių Kalbos.

NEŽALOKIME LIETUVIU. KALBOS

Kalba yra pats pagrindinis ryšys 
jungiantis tauta ir esminis elemen
tas tautai apibūdinti. Su kalbos iš
nykimu, paprastai sunyksta ir tauta. 
Užmiršusi savąją ir ėmusi naudotis 
svetima kalba, tautos dalis ar jos vi
suma nustoja egzistavusi savo pir
mykščiame pavadinime ir virsta vi
sai nauja visuomene, tautos dalimi 
ar net tauta, kurios pavadinimas na
tūraliai bus suplakamas su adoptuo- 
ta kalba.

Žmonijos istorijoj nėra buvę at
sitikimo, kad kuri nors tauta laisva 
valia būtų atsisakiusi savosios kal
bos. Tačiau rasime apsčiai pavyz
džių, kai pašalinės jėgos atskiras 
tautas stengėsi nutautinti prievartos 
priemonėmis, ir kaip taisyklė pirma 

priverstinai brukdamos svetimą kai- s 
bą.

Dar visi prisimename netolimos 
praeities rusų įvesta spaudos drau
dimą ir ‘savanorišką’ lenkų kalbos 
plėtra Lietuvoje per mūsų inteligen
tiją ir bajorus. Šių dviejų svetimų 
kalbų kryžminėj ugny, lietuvių tauta 
vos vos neužduso. Lietuvių kalba 
buvo išsaugota tik mūsų giliame kai
me, šiaudinėse pastogėse.

Nepriklausomybės laikotarpy lie
tuvių kalba su nuostabiu gaivališku
mu iš lūšnų išsiveržė į mūsų viešąjį 
gyvenimą, apsivalė nuo svetimybių 
ir atsipalaidavo nuo tarminės varto
senos raštijoje. Buvo sukurta moder
ni bendrinė rašomoji kalba su plačia 
meno, mokslo ir technikos terminolo
gija. Šiandieną šia kalba galime iš
reikšti įmantraiusias filosofines min
tis, šia kalba išleista lietuviška 36 
tomų enciklopedija. Tai rodo, kad 
mes iš savo protėvių esame paveldė
ję didžiai vertingą palikimą, kurį pri
valome tausoti ir saugoti ne tik nuo 
sunykimo, bet ir nuo sužalojimų.

Kaip jau minėjau tautos kamie
nui, jeigu tik nesudaromos dirbtinės 
sąlygos, kalbos sunykimo pavojai ne
gresia. Bet savosios kalbos sunyki
mo ar jos praradimo pavojai yra vi
sai realūs emigracijoj. Gyvendami 
kitakalbės visuomenės tarpe, mes ne
išvengiamai esame priversti kasdie
ną, svetima kalba bent dalinai kalbėti, 
nors ir ribotai naudotis svetima spau
da ir kitokiom komunikacijos priemo
nėm. Jaunimas mokyklose naudoja 
tik svetimą kalbą. Tai palengva, bet 
intensyviai veikia mūsų mąstyseną 
ir daro įtakos į mūsų minčių formavi
mą bei jų išreiškimą. Patys to nejaus
dami daromės savosios kalbos nau
dojime nereiklūs, į ją imame įmaišy
ti svetimybes, o dažnai ir sakinių da
ryba darosi lietuvių kalbai svetima, 
gramozdiška.

Padėtis kiek geresnė ir kalba 
labiau apšvarinta knygų leidykloj. 
Kiekvienas autorius laiko savo pa
reiga knygą atiduoti skaitytojui, kaip 
galima geriau kalbiniai apdorota. 
Dažnai šiam tikslui pasitelkiami ži
nomi kalbininkai ar šiaip lietuvių kal
bos mokovai. Tad emigracijoj išlei
džiamų knygų kalba yra pakenčiama 
ar net gera.

Daug blogesnėje padėtyje yra 
mūsų perijodinė spauda. Užtenka tik 
pavartyti ar atydžiau paskaityti bet 
kuriam krašte leidžiamus lietuviškus 
laikraščius ar žurnalus, kad įsitikin
tumei, kaip jų straipsniuose lietuvių 
kalba yra maitojama. Galima atleisti 
dėl rašybos ženklų trūkumų, kurie at
siranda svetimkalbiams darant spau
dos rinkinius. Juose pridaroma tiek 
daug klaidų, kad ir geriausias korek
torius ar redaktorius jų visų ištaisy
ti nepajėgia. Be to dauguma redakto
rių iš vien redagavimo negali pragy
venti. Laikraščio redagavimas daž
nai būna tik pašalinis užsiėmimas, 
tad jam ir laiko ir dėmesio negali bū
ti pakankamai skiriama.

Didžiausia kaltė dėl lietuvių kal
bos teršimo įkrenta ant laikraščių ben
dradarbių. Žinoma kiekvienam valia 
spaudoj bendradarbiauti. Laikraščių 
leidėjai negalėdami bendradarbiams 
mokėti honorarų, negali bendradarbių 
pasirinkti ar atrinkti geriausius. Daž
nai redaktorius susiduria su proble
ma, kuo užpildyti sekantį numerį. Ir 
neretai tenka didesnę laikraščio me
džiagos dalį ‘sukurti’ jam pačiam. 
Esant tokiai padėčiai, redaktorius 
džiaugiasi kiekvienu savanorių ben
dradarbių, rašiniu, kuriame nagrinėja
mos mintys yra aktualios ir laikraš
čiui priimtinos. Apie kalbos taisyk
lingumą ir sakinių konstrukcija nėra 
ko ir galvoti. Tam ir laiko, o kartais 
ir entuziasmo pritrūksta. Svarbiausia, 
kad laikraštis išeitų ir išeitų laiku.

Lietuvoj leidžiamas specialus 
žurnalas kalbos kultūrai poselėti. 
Čia emigracijoj, kur lietuvių kalbai 
pavojai kyšo už kiekvieno kampo, 
kalbos kultūra turėtų rūpintis visi 
spaudoj rašantieji.

Br. Straukas
****

JAUNIMO PASTANGOS

(Atkelta iš ’2 pusk)
Pasibaigus kandidatų siūlymams, 

tuojau bus paruoštos balsavimo korte
lės, glaudžiai bendradarbiaujant su 
Apylinkės Kontrolės Komisija, ir ben
druomenės nariai galės pasisakyti,kam 
mūsų bendruomenės reprezentavimo 
teisę duoti. Kad balsuotojas sustotų ir 
pagalvotų už ką jis balsuoja, mes pra-

šySime už kiekvieną balsavimo korte
lę po vieną dolerį. Tie visi pinigai 
eis atstovu, kelionės paramai. Viena 
kortelė galios tik vienai pavardei.

Visi pasiūlytieji kandidatai bus 
tuč tuojau pakviesti įsijungti į komi
teto darbą, kad jie turėtu, progos prak
tiškai pažinti komiteto veiklą. Taip 
pat mes numatome visiems kadida- 
tams suorganizuoti ir trumpus kursus 
įvairiais bendruomeniniais klausimais.

Mūsų komiteto darbą labai sunki
na du dalykai - tai datų parengimų ka
lendoriui neturėjimas ir nebuvimas už
sakytų salių. Todėl mūsų parengimai 
labai paskubomis, be tinkamos rekla
mos ir net pasiruošimo. Štai kad ir 
šios dienos parengime nebuvo praneš
ta per spaudą apie sudarytąją galimy
bę įsigyti mūsų dailininkų paveikslų.

Mes prašome visus pasilikti po
kalbiams prie kavos puoduko, o visi 
komiteto nariai tikrai džiaugsis, jei 
bus klausinėjami apie komiteto veiklą.

Ačiū visiems už atsilankymą, o 
organizacijų atstovams už nuoširdų 
bendradarbiavimą ’.

Išklausius šito įdomaus ir reikš
mingo pasirodymo mūsų jaunimo tenka 
padaryti sekančias išvads:

1. Jaunimas daro ką gali, stengia
si. Visų pasirodžiusiu jų lietuvių kal
ba yra pakankamai gera, žinios ir orien
tacija lietuviškuose reikaluose taip 
pat pakankamos. Žinoma, ne visi vie
noda turi patyrimą, ar visuomeninį sta
žą, tačiau tą gali papildyti ir įsigyti 
su laiku. Taip kad tinkamų kandidatų 
galime turėti pakankamai.

2. Deja, lietuviškoji visuomenė 
savęs pateisinti negali, abojumas, su- 
snudimas, nesiinteresavimas ąįškiai 
yra matomas.! šitokį parengimą vos ke
lios dešimtys žmonių atvyko. Kai jau
nuoliai nori save parodyti ką jie yra 
išmokę, ką jie žino, nėra tų, kurie no
rėtų juos išgirsti ar pamatyti, nėra ir 
tų, kurių pareiga yra kartu būti. Man, 
senesniosios kartos žmogui, buvo ge
da prieš tuos jaunuolius, kad mano 
taip gausūs draugai nerado laiko at
vykti, pamatyti ir pasidžiaugti jauni
mo daromomis pastangomis.Kas iš jūsų 
turi teisę sakyti, kad jaunimas blogas, 
kai jūsų pačių tenai nėra?

A.M.

GALIMYBIŲ KELIAIS
3 Leonas Urbonas

Kad Amerika būtų galingiausia 
pasaulio valstybė, aš negalėčiau ame
rikiečio apie save pasisakymo patvir
tinti. Jei ir yra galybė, tai jinai ne 
pentagone, ne Vietnamo pelkėse. Žmo
nijai artėjant prie naujo evoliucijos 
laipto, šitos karo beprotybės, jau rei
kėtų atsisakyti. Amerikos turtas ir 
ateities galybė gludi jos jaunime. Tas 
pats jaunimas, kurio nemažas procen
tas narkotikais apsvaigęs. Kitas sek
damas hipio kultą, dykinėja parkuose, 
arba gyvena laukuose netoli nuo mies
tų. Dar didesnė dalis kuria, dirba uni
versitetuose kaip lektoriai ir moksli
ninkai.

Protingi jie ir drąsus, mėgsta tie
sa, ir be jokių pretenzijų savo elgesy. 
Kalba švelniai ir į temą be jokių pa
grąžinimų, be tuščių z'odžių. Didelė 
dalis šių plaukuotų, barzdotų jaunuo
lių, sėkmingai dirba radijos ir televi
zijos stotyse, scenų dekoravime ir re
žisūroj. Jie turi lakią vaizduote,, tur
tingą fantaziją. Jie laisvi nuo prėta- 
rų, religijų ir patriotizmo. Amerikos 
jaunimas, ypač Kalifornijos valstijoj, 
yra visiškai nauja generacija. Tarp 
jų ir jų tėvų kartos yra didelė bedug
nė. Apykantos tenai nebūtų, jeigu tė
vai daugiau pastangų suartėjimui pa
dėtų, patys pajaunėti pasistengtų.

Pramonės ir prekybos srity j, į at- 
sakomingas vi'^-- vis jaunesni ir jau
nesni patenka. Vos dvidešimt metų 
persiritusi jaunuolį, rasi aukštų pa
reigų direktoriaus kėdėj. Kodėl taip 
darosi? Kodėl jaunuolis parenkamas 
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o ne pagyvenęs išmintimi pribrendęs 
pusamžis ar senesnis? Kuo gi šių die
nų jaunuolis skiriasi nuo, sakysim, 
pereitos kartos jaunuolių? Išsimoksli
nimas, išauklėjimas, plius dar kas ki
ta. Tas ‘kas kita’ galėtų būti nauji 
moralės standartai, (jeigu jie iš viso 
dar yra). Amerikos jaunimui, lytinis 
gyvenimas daugiausia nėra nei roman
tika, nei problema. Tiktai kasdienybė. 
Jaunuolis čia mažai laiko skiria apie 
meilę dūsuodamas, ar į astronautų ap
mindžiotą mėnulį žiūrėdamas. Jo lyti
nis gyvenimas faktinai yra kaip vedu
sio žmogaus, atsidavimas darbui, re
alus, tačiau ne meterialistiškas.Tas 
visai nenuostabu, turint omenyje, kad 
penkiolikos metų žmogus pasiekia sa
vo aukšėiausį mokinimosi kapacitetą, 
inteligencijos laipsnį, o dvidešimties 
metų atsiekęs, gali turėti užtenkamai 
žinių ir patyrimo Įmonės vedimo pro
blemoms spręsti.

Šiais laikais, kad tiek daug nau
jenybių bombarduoja žmogaus smege
nis, kada seni priimti teigimai per nakt 
pasensta, aukštumoje išsilaiko jaunas 
ir aktyvus protas, kuris pajėgia naujus 
atidengimus greitai suprasti ir priimti. 
Jis nesigaili, nesigėdina pasenusių 
įsitikinimų atmesti, dažniausia dar jų 
nėra įsigijęs. Amerikos senimas šį 
spaudimą iš jaunųjų giliai pergyveną, 
tačiau ne visada nori pripažinti. Si 
kova išryškėja kartu susidūrime tele
vizijos ekrano serijose - ‘Under At
tack’ pavadintose. Universitetai pasi
kviečia pagarsėjusią asmenybę prieš 
ekraną ir auditoriją. Žmogui tenka at

sakyti į klausimus apie pagrindinius 
savo veiklos punktus. Tarsi kaltinin
kų kėdėj atsakinėja į studentų gyvus ir 
aštrius klausimus, apie knygas tik ka. 
išleistas, teorijas vos paskelbtas, ar 
politinius posūkius rekomenduotus. 
Tauta prie televizijos aparato yra vi
so to liudininkas ir teisėjas. Dažnai 
tos sesijos prie jokių išvadų neprive
da. Svarbu yra, kad energija gausiai 
ta kryptimi teka.

Amerikoje auga susidomėjimas 
žmogaus egzistencijos fenomenu. San 
Francisco mieste, KQED televizijos 
studija, nesenai surengė dviejų dienų 
šešioįiką valandų užsitęsusį simpoziu
mą. Šio simpoziumo tema buvo ‘The 
Phenomenon of Man’ knyga parašyta 
Pierre Teilhard de Chardin. Atstovai 
įvairių mokslo šakų ir atsakingi visuo
menės pareigūnai, savo protais bandė 
įžvelgti, vertinti, kritikuoti prieš pen
kiolika metų mirusio Jėzuito biologo 
ir archeologo visatos filosofonę vizi
ją, ir apie žmogaus buvimą joje.

Nežiūrint to, kad tas bandymas 
išėjo panašus į kiniečių pasaką, kur 
grupe pusaklių išminčių, sugriebę 
dramblį už skirtingų anatominių dalių, 
o po to skirtingas nuomones apie jį 
papsakojo; Čia irgi svarbu yra, kad 
ta kryptimi einama. Be to dar kartą pa
ryškėjo, kad dualistinio galvojimo fi
losofija aklakelį prisiartino. Ne tik 
knygose, bet ir gyvenime, fragmentinei 
analizei ne viskas pasiduodą. Suprasti 
Pierre Teilhard de Chardin, Krishna
murti, ar pagaliau P.Solari mintims ir 
vizijoms reikia palėkaus, ištisinio gal
vojimo. Turėtų būti jau aišku, kad frag
mentinis galvojimas veda prie sepa- 
ratyvizmo, arsenalo didinimo, prie vėr 
žiško, neišbalansuoto pramonės augir 
mo. Veda prie oro ir aplinkos teršimo 
prekes gaminant, o vėliau perteklių.

Šiaurės Vietnamas privertė ame
rikoną arsenalų galybe suabejoti. Stu
dijuojantis jaunimas pasisako prieš 
karus kaipo konfliktų sprendimo prie
monę. Jie pabrėžia, kad fragmentiškas 
dualistiškas galvojimas gyvenimą kom
plikuoja, veda prie dogmų, religijų, pa
triotizmo, o tas neišvengiamai prie 
karų ir skurdo. Jaunimas netiki, kad 
norint taikos reikia ginklai kalti.

Kas yra Amerikos galybė? Kas 
yra jos turtas?

Kai spalvuotam televizijos ekra
ne pasirodo kietai nukaltas, mirtinai 
rimtas Suvienytų Amerikos Valstijų 
prezidento Nixono veidas, kai jis re
ligišku rimtumu perspėja, skatina tau
ta elgtis kaip pasaulio galingiausios 
tautos piliečiui pridera, norisi abejo
ti jo nuoširdumu. Kodėl toks akcentas 
ant galybės, ant saugumo? Argi saugus 
ir taikus žmogus šnekėtu apie taiką? 
Ar sveikas šneka apie sveikatą?

Gerai, sakysim Amerikos jaunimas 
įvykdys be ginklų revoliucija. Sakysim, 
Pauliaus Solari vizijos realybe pataps; 
Amerika apsigalvos ir pasiduos jauni
mo . ideologijom, įžvelgs akvizistines, 
dualistines filosofijos plokščią dugną, 
kils neišvengiamas klausimas: Į kur 
gi tada pasuks ta milžiniška žmonijos 
energija? Koks liks tikslas gyventi, 
kai ‘pagaminti, parduoti, nusipirkti, 
birža užkariauti’ turės pirmaujančia 
sąmonėj vieta užleisti, sakysim, kaip 
pav: ‘kurti, suprasti, įsijausti’, žodžiu, 
mokintis kaip, o ne ką galvoti?

Atsakymo nėra. Ateitis nenuma
toma. Žmonija, kaip ir pavienis žmo
gus, universe nėra paskirties atlikti 
atėjus, ji keliauja galimybių gausybėj, 
jas sąmoningai ar pasąmoningai pasi
rinkdama, išpildydama ar naujų ieško
dama.

****
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Dr. Aleksas Gilandas

Dar Vienas Jaunas Lietuvis 
Filosofijos Daktaras

Prieš kelis metus iš Australijos 
į JAV aukštesnėm studijom išvykęs 
Aleksas Gilandas, š.m. birželio mėn. 
Oregono universitete studijas baigė 
įsigydamas filosofijos daktaro laipsnį 
pedagoginės psichologijos srityje.

Aleksas Gilandas gimė 1942 m. 
Vilniuje, daugiausia gyveno Sydnėjuje 
ir yra ypač pažįstamas Cabramattoj, 
kur tebegyvena įo mama p. O.Gilandie- 
nė, teta p. N.Zygienė ir jo rėmėjas 
prekybininkas K.Butkus. Sydnėjaus 
universitete A.Gilandas sėkmingai stu
dijavo pedagoginius ir gamtos moks
lus, 1964 m. įsigydamas Pedagogikos 
diplomą (Dipl. Ed.); 1965 iki <1967 m. 
dirbo Sydnėjuje kaipo gimnazijos mo
kytojas. 1967 m. išvykęs tolimesniam 
lavinimuisi i JAV, Oregono unuversi- 
tete nuo pat pradžios pasižymėjo su
gebėjimais ir darbštumu. Du kartus 
buvo įtrauktas į to universiteto akade
miškai pasižymėjusių studentų garbes 
sąrašą. Laimėjo užsieniečiams studen
tams skiriamą stipendija,. 1969 m. Įsi
gijo Gamtos mokslų meisterio laipsnį 
(M.Sc.).

Savo daktarato teze A.Gilandas 
reikšmingai prisidėjo prie šiandienos 
mokslininkų pastangų suprasti vaiko 
mokymosi procesą ir jį skatinančiai 
ar trukdančiai veikiančias įtakas.

Linkime sėkmės naujam daktarui!****

Žentą Tenisonaitė autorė antologijos 
‘Akmenėlis turi šaltą širdį’ (Žiūrėk MP 
nr. 44)

Gražina Tulauskaitė
MOTINA—

Ne lelijos žiedas žydi -
Veidas motinos jaunos, 
Kai ji supa vaiko vygę, 
Supa ir žodžius dainos.

Kai jam veda tiesų kelią 
Ligi tos didžios žvaigždės. 
Saulė tvindo jos pirkelę 
Vidury rudens nakties.

Laumės juostos stato tiltą, 
kad neplauktų per marias, 
Josios ašarų supiltas, 
Kol tą žvaigždę susiras.

Į tą žvaigždę didžią, šviesią
Per audras ir per pusnis, 
Ir per tyrus ves jį tiesiai 
Jos daina ir. jos širdis.

Dramblys Neužmiršta
Daugiausia yra rašoma apie dramb

lių inteligenciją, išmintį, jėgą ir labai 
gerą atmintį, bet niekas beveik neuž
simena apie dar vieną, gerą jo ypaty
bę - mokėjimą ištikimai mylėti. Jie at
rodo tokie baisiai gramozdiški gyvu
liai, jog tikrai sunku patikėti, jog jie 
galėtų būti romantiški. O vis dėl to 
nėra kito gyvulio, kurs taip ištikimai 
ir švelniai mylėtų, kaip storaodis, il
ganosis dramblys.

Drambliai gyvena iki 80 metų ir 
nuo 15 metų jau yra subrendę, bet sa
vo 65 metus tęsiančią potenciją jie 
labai protingai naudoja. Dramblys ne
lenda prie pirmos pasitaikiusios dramb- 
liukės. Gyvulių tyrinėtojai pastebėjo, 
kad drambliai dažniausia iki 20 metų 
laukia, iki susitinka savo ‘tikrąją’ ir 
tuo laiku su kitomis ne neprasideda. 
Iš to mokslininkai sprendžia, jog ne 
vien gamtinis patraukimas vaidina svar
biausiąjį vaidmenį poravimosi., bet grei
čiau tam tikras jausminis įsimylėjimas 
ir apskaičiavimas.

Savo tikrąją susitikęs, dramblys 
užsidega aistringa meile ir tai nesvar
bu, kokiu metų laiku; visvien, ar ge
gužės, sausio ar lapkričio tai mėnuo 
būtų. Jo meilė ne su metų laiku suris
ta, bet su atradimu partnerės. Savo pa- 
sirinktąjai jis tuč tuojau savo meilę 
išduoda labai aiškiais signalais. Abie
jose jo pakaušio pusėse, tarpuakyje 
ir prie ausų esą glandai išleidžią rie
bų, stipriai kvepiantį, skystį. Šitas 
meilės skystis yra labai tamsios spal
vos ir varvėdamas nudažo dramblio vei- 
da, aiškiai matomomis tamsiomis dry- 
žėmis.

Dramblys neprievartauja savo pa
sirinktosios dėmesio, nelenda įkyriai 
jai į akis, bet savo meilės kvapu rodo 
jai savo susižavėjimą ir kantriai lau
kia, ar jinai jį pasirinks? Jeigu jauna 
dramblaitė jį atstumtų, tuomet jis kris
tų į didelį liūdesį - depresiją. Indijos 
dramblių, savininkai pasakoja, jog 
dramblaitei atstumus garbintoją, jis 
dažniausia atsiskiria nuo bandos ir 
vienas vienišas keliauja per džiung
les ir laukus amžinu viengungiu. Net 
ir darbui tampa nebetinkamas ir savi
ninkas jį paleidžia į laisvę.

Dramblaitei jaunikio išklausant 
ir duodant ženklą, kad piršlybos pri
imtinos, tuomet jaunas dramblys išvys
to tokias romantiškas ypatybes, kurios 
žmonėse būtų vadinamos tikrai riteriš
kai ‘Charmant’. Jis jos jau niekad ne
palieka vienos, jis skina jai nepasie
kiamus skaniausius, sultingiausius 
žiedus nuo krūmų. Jis ieško vietos 
prie gertuvės, kur skaidresnis vanduo. 
Jis formaliai savo ilgąja nosimi nuren
ka visus akmenis nuo savo mylimosios 
tako.

Drąsesnių meilės žestu šioje fa
zėje dramblys išdrįsta tik maudantis. 
Jeigu dramblys kasdien neturėtų pur
vo vonių, ir paskui to molio ‘įpakavi
mų’ nenuskalautų, jų oda būtų labai 
sutrukinėjusi, kas kartais tampa labai 
nemaloniomis ir sunkiai gyjančiomis 
žaizdomis. Kasdien maudantis upėje 
jaunikis gali savo mylimąją purkšti 
vandeniu, kartais ilgesingai priglaus
ti galvą prie jos peties arba galva ją 
trinti.

Šiuo metu dramblaitė dar labai 
šalta ir koketuoja nors jaunikis labai 
garsiai dūsauja ir žviegia. Su mylimą
ja jis elgiasi galantiškai, bet kiti dramb
liai, seni ar jauni, turi bėgti jam iš ke
lio. Jis labai nervingas ir beveik pats 
ieško priekabių savo nepatenkintųais- 
trat išlieti ginčuose ar net peštynėse.

Už kokių trijų savaičių pagaliau 
dramblaitė leidžia jo nelaimingoms 
piršlyboms pereiti į intymesnius san
tykius. Tada jie susipina nosimis, su
siglaudžia lūpomis ir ilgai, ilgai, be 
atodūsio bučiuojasi. Pagal tyrinėtojus, 
drambliai yra vieninteliai gyvuliai to
kie bučiavimosi fanatikai. Dabar jau
noji pora jau nebesiskiria ir visa ban
da pakeičia miegojimo tvarką, kad jau
nieji galėtų miegoti greta vienas kito, 
nors naktį jie vien tik miega.

Dramblių vedybinis gyvenimas bė
ga labai harmoniškai; nėra jokių bar
nių ar ginčų. Retkarčiais užkerta vie- 

rfas kitam savo trumpomis uodegytė
mis. Gimčai ir peštynės dramblių kai
menėje kyla vien vyrų tarpe. Ypatin
gai pikti drambliai, jeigu per anksti 
atskiriami nuo žmonų. Trečiame ar ket
virtame nėštumo mėnesyje dramblys 
turi pasitraukti nuo žmonos ir vaikš
čioti vėl su vyrais, bet jau rimtesnė
je bandos dalyje. Dramblienė nešioja 
kūdikį 20 mėnesių ir 18 dienų ir pa
gimdo 450 kilogramų drambliuką.

Savo amžiuje dramblienė gimdo 
tik keturis kartus, bet rūpestis vaikais 
nesumažina jos meilės savo draugui. 
Vaikų auginimą išmintingi drambliai 
paveda visai bandai. Vaikai auga, ga
lima sakyti, komunoje, bet dramblys 
ir dramblienė priklauso vienas kitam 
jau amžinai. Dramblys įsimyli tik vie
ną kartą gyvenime ir visada yra ištiki
mas savo žmonai. Net ir girtas dramb
lys neapgaudinėja savo žmonos, nors 
karta į metus pasigerti yra didžiausias 
malonumas dramblio gyvenime.

Dramblių girtuokliavimo orgija 
vyksta rudeny, kada Marula medžio 
vaisiai, labai panašus į slyvas, prino
kę. Drambliai prisikemša pilvus Maru
la vaisių ir išgeria mažiausiai po 200 
litrų vandens. Jų pilvuose prasideda 
rūgimas ir kraujuje išsivysto chemiš
kai alkoholiui labai gimininga substan
cija. Kartais be sąmones girti jie iš
būva po keletą dienų. Po tokios Maru
la - orgijos nevienas dramblys labai 
serga pagiriomis, kad vėliau jau Ma
rula vaisių nebeliečia. Ta patvirtina 
vienas dramblių prižiūrėtojas Pietų 
Afrikos Krueger - National parke. Bet 
niekas nėra pastebėjęs, kad girtas 
dramblys būtų nemoralus ar vulgarus 
ar nemandagus savo bandos moteriš
kajai lyčiai.

Prieš porą, metų viename Ameri
kos zoologijos sode prižiūrėtojai var
go savaites stengdamiesi maitinti 
dramblį, kuriam mirė žmona. Nąšlys 
įėjo į depresiją, nieko nebeėmė ir pa
galiau mirė iš sielvarto - bado.

Niekas taip nemyli, kaip drambliai. 
Žinant apie jų tokią švelnią ir ištiki
mą meilę, nesuprantama, kodėl žmo
nės vadina bejausmius, kitų negerbian
čius žmones ‘storžieviais drambliais’. 
Juk dramblys kilniausias mylėtojas ir 
būtų tikrai pasakiška, jeigu mus vyrai 
mylėtų visą amžių, kaip drambliai.

****

Vaiko likimas, tai Motinos 
darbo vaisius. — Pasteur.

Lai džiaugsmas Kalėdų

Širdy Jums žėruos

Ir bers Nauji Metai
Daug laimės geros.

— Juozas Almis Jūragis

Mūsų skautai išleido kalėdines 
atvirutes, čia matoma viena iš jų.Ga
lima pirkti pas skautus ir lietuviškuo
se kioskuose, kaina tik 10 centų.

Lai Kalėdom 
širdys žydi — 
švenčių džiaugsmas 
bus platus.

Lai gražiausia
laimė lydi 
į šviesius 
Naujus Metus.

— Juozas Almis Jūra gis

V.Raulinaitienė pas prez, Nixoną
Balandžio 29, 1971 Dr. Valerija 

Raulinaitienė (kairėje prezidento Ni- 
xono) buvo pakviesta į Baltuosius 
Rūmus ir paskirta aukštom federali- 
nėm pareigom kaip direktorė Leech 
Farm Road Veterans Administration 
ligoninės Pittsburge. Tai buvo pagar
sinta visoje JAV spaudoje. Garbin
goji daktarė gyvena Čikagoje ir yra 
Chief of Staff V.A. ligoninės, Dow
ney, Ill. nuo 1962 metų. Visi lietu
viai gydytojai didžiuojasi Dr. Rauli- 
naitienės pasiekimais ir linki jai sėk
mės ir ištvermes naujose pareigose.

* ***

Elektriniai automobiliai
TOKIJO. — Amerikos ir Ja

ponijos automobilių firmos kar
tu projektuoja elektrinį auto
mobilį. Abu kraštai keičiasi in
formacijomis ir stato penkis 
prototipus. Norima iki 1975 m. 
išbandyti, o gale šio dešimtme
čio jau paleisti ir masinę gamy
bą. Tokie elektriniai automobi
liai neterštų oro ir būtų tylūs, 
nekeltų triukšmo.

Japonai koncentruojasi la
biausiai gamindami mažą auto
mobilį, kai Amerika didelį. Ja
ponai rodė elektrinius auto
mobilius ir pasaulinėj parodoj, 
bet jie praktiškai tik 9 mylių 
greičiu važiavo ir buvo labai 
neekonomiški.

UŽ PASAULIO TAIKĄ
Popiežius Paulius Vi paskel

bė specialų atsišaukimą , už tai
ką pasaulyje, kuris bus skaito
mas 1972 metų sausio 1 dieną 
Pasaulinės Taikos dienoje. Nau
jąjį Popiežiaus dokumentą pa
saulinės spaudos atstovams prie 
Vatikano pristatė ir jo tikslus 
paaiškino popiežiškosios komisi
jos “lustitia et Pax” viceprezi
dentas mons. Torrella.

Mūsų Pastogė Nr.,45 1971.11.Į5 psl.-5.
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Sėkmingi metai KOVO stalo tenise

Nors si sporto šaka nelabai popu
liari mūsų jaunimo tarpe (gal bilt dėl 
to, kad šis sportas reikalauja daug 
kantrybės ir treniruočių) vis dėlto KO
VO stalo teniso sekcija nemiega. Šiuo 
metu moterys ir vyrai reguliariai žai
džia NSW ‘A’ klasės komandinėse var
žybose.

Moterų komanda susideda iš Ro
tos Araitės, Valės Laukaitienės ir Ni- 
tos Wallis. Žaidžia kiekvieną pirma
dieni Stalo Teniso Centre, Summer Hill. 
Šios komandos pagrindinis ramstis yra 
nepavargstanti Nitą. Ištisą metų eilę 
ji žaidė šį savo pamėgtą sportą įvai
riose komandose, ir šiemet jai pasi
sekė suorganizuoti grynai lietuvių mo
terų komandą. Kovo valdyba jai tikrai 
dėkinga.

Už vyrų komandą žaidžia Kostas 
Bagdonavičius, Vytenis Vasaris, Sta
sys Zivas ir Vincas Binkis. Eilė me
tų aktyviai dalyvauja NSW komandinė
se pirmenybėse, 1970 m. teko pasiten
kinti 2-ja vieta. 1971 vasaros sezono 
varžybose taip pat nepasisekė laimėti 
finalus, dar kartą ‘Runers up’. Tačiau 
1971 m. žiemos varžybose užtikrintai 
6-3 laimėjo čempijono vardą, finaluo
se sutiko ‘Apolo’ australų komandą, 
kuri į finalus atėjo be pralaimėjimo ir 
visi laikė juos karštais favoritais. Fi
nale ypatingai gerai sužaidė K. Bagdo
navičius.

Stalo teniso sekcijai ir toliau lin
kime daug sėkmės.

MĖGĖJAS
(Ir kiti šios sporto šakos mėgėjai 

ar buvę žaidėjai norėtų šiame pusla
pyje dažniau išgirsti apie visą kovie- 
čių stalo tenisininkų žaidimą, todėl 
sveikinant su puikiu laimėjimu, tiki
mės, kad jie pasistengs ir dažniau sa
ve paminėti šiame puslapyje, paro
dant ir savo laimėtojų veidus nuotrau
kose.)

Sp.Sk.Red.
****

SPORTAS GEELONGE 

Moterų, Krepšinis
Pralaimėjus pirmą pusfinalį, Vy

ties mergaitės turėjo laimėti šias rung
tynes, kad patektų į finalą. Rungtynes, 
kaip ir tikėjomės, buvo kietos ir tik 
per paskutines minutes, mūsų mergai
tėms, padarius keletą gražių metimų, 
laimėjimas teko mums rezultatu: Vy
tis 38 - Dodgers 31. Taškus pelnė: M. 
Savickaitė 16, A.Jančiauskaitė 9, R. 
Deckytė 6, A.Mačiulytė 6, B.Gailiūtė 1.

FINALAS. Finale Vytietėms teko 
vėl susitikti su Teištars komanda, ku
rioms pirmame pusfinalyje buvo pralai
mėta. Kaip tada, taip ir šį kartą, Vy
ties komanda lydėjo nesėkmė; netiks
lus metimai ir pagaliau M.Savickaitei 
apleidus aikštę su penkiom baudom, 
laimėjimas atiteko priešininkėms. Re
zultatai Vytis 20 - Teištars 25. Taš
kus sumetė: A.Savickaitė 11, A.Mačiu
lytė 4,3. Gailiūtė 3, A.Jančiauskaitė 2. 
Už komandą per sezoną žaidė: A.Bun- 
gardaitė, R.Deckytė, A.Jančiauskaitė, 
B.Gailiūtė, A.Mačiulytė, D.Manikaus- 
kaitė, J.Mikolaitytė, M.Savickaitė, L. 
Šimaitytė ir L.Schrederytė. Klubas 
sveikina mergaites ir trenerį už įdė
tas pastangas ir antros vietos laimėji
mą, linkėdami sėkmės sekančiam tur
nyre.

Vyrų Krepšinis
Pamačius gražų Vyties vyrų žai

dimą per pirmąjį pusfinalį vėl susirin
ko didelis būrys lietuvių stebėtojų į 
šias rungtynes. Kaip tada, taip ir šį 
kartą mūsų neapvylė. Parodydami stip
rų žaidimą Vytis 56 laimi prieš Pivot 
City 33. Taškus pelnė: V.Brazdžionis 
19,, V.Obeliūnas 11, G.Brazdžionis 11, 
V.Cerakavičius 10 ir E.Gvildys 5. 
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FINALAS. Dar rungtynėm neprasi
dėjus, sporto salėje žiūrovų nuotaika 
buvo labai įtempta. Vietinė australų 
spauda iš anksto apie šį finalą daug 
rašė ir pranašavo, kad YMCA koman
da bus truputėlį per stipri Vyties ko
mandai, dėl to kad už YMCA žaidžia 
R.Riches, tai šešių pėdų septynių in- 
čų Australijos rinktinės žaidėjas, bet 
visgi Vyties komandai davė galimybę 
laimėti. Nors ir gaila, bet mums teko 
pasitenkinti antra vieta. Vytiečių žaidi
mą nebuvo galima niekaip kritikuoti. 
Nors ir labai stengėsi, bet Riches bu
vo labai sunku padengti. Rezultatai: 
Vytis 65 - YMCA 74. Vyčiai taškus 
pelnė G.Brazdžionis 18, V.Brazdžio-, 
nis 15, V.Obeliūnas 12, S.Karpuška 12, 
V.Cerakavičius 6, R.Gvildys 2.

Sveikinam kapitoną-trenerį G. 
Brazdžionį ir visus komandos žaidė
jus už gražų pasirodymą ir sportišką 
elgesį. Taip pat Gintui už nepagailė- 
jimą laiko nei išlaidų atvykstant į 
rungtynes ir treniruotes iš Melbourno. 
Tikimės, kad neprarasim tą didelį skai
čių lietuvių žiūrovų, kurie stebėjo vi
sas finalines varžybas. Jeigu galima, 
norėtumėm priminti visiems lietuviams, 
kad mūsų komandos nešiodamos lietu
viškas uniformas su lietuviškais pa
vadinimais, išsiskiria iš australų tar
po ir kartais jaučiasi labai vieniši, 
tad jūs savo atsilankymu pakeliat žai
dėjų moralę ir duodat didesnį pasiry
žimą atsiekti geresnių rezultatų. Šian
dien daug kas iš jaunuomenės skun
džiasi, kad vyresnieji ‘patriotai’ ne
parodo jokio intereso.

ŠERNIUKU. KREPŠINIS

Berniukai žem. 14 m. toliau eina 
be pralaimėjimo vasaros sezone.

Vytis 53 laimi prieš Pivot City 26. 
P.Šutas 30, D.Šutas 8, P.Mačiulis 7, 
V.Lipšys 4, W.Zile 2 ir P.Žvirblis 2.

Vytis 43 laimi prieš EGYC 14. 
P.Šutas 12, D.Šutas 10, W.Zile 8, P. 
Žvirblis 2, P.Mačiulis 10, E.Urban 2 
ir K.Jomantas 1.

TINKLINIS
Mterų komanda laimi: Vytis-Syre- 

na 2 - 0, Vytis-Highton 2 - 0', Vytis- 
-Sokol 2-0, Vytis-Legacy 2-0. Vyrų 
tinklininkai eina be laimėjimo, Vytis- 
-Sokol 0 - 3, Vytis-BPHS 0 - 3, Vytis- 
-Saints 1-3.

****
Šiais metais, pirmą kartą Vyties 

Klubo istorijoj buvo renkami geriausi 
komandų žaidėjai. Taškus davė teisėjai 
ir treneriai. Geriausiai sužaidus per 
rungtynes, žaidėjas/ja gavo tris taš
kus, antras 2 ir trečias 1.

Vyrų krepšinio laimėtoju išėjo Vy
tas Brazdžionis, berniukų žem. 18 m. 
Stasys Šutas, mergaičių krepšinis - Ma
rietta Savickaitė, moterų tinklinis Ni
jolė Wolf, vyrų tinklinis Romas Zenke
vičius. Sporto Klubo dovanos buvo 
įteiktos per sporto klubo balių. Dova
nas įteikti buvo pakviesta panelė Da
nutė Jonušaitė, tai Australijos sporti
ninkų gerai žinomo Vyties Klubo gar
bės nario Juozo Jonušo duktė, pasku
tinius dešimt metų gyvenančius Ame
rikoje. Klubo Valdyba taip pat taria 
nuoširdų ačiū sportininkui veteranui 
Vytui Breneizeriui už dovaną Šutui, 
kuris sumetė žem. 12 m. divizijoj dau
giausia taškų, būtent 210 per vieną se
zoną.

Balius praėjo linksmoj nuotaikoj 
ir šį kartą su viena loterija. Loterijoj 
buvo leistas ‘transistor radio’ paauko
tas sportininkų-veteranų, jiems didelis 
ačiū.Laimingą bilietą Nr. E. 70 ištrau
kė p.Jonušaitė p.Obeliūnui. Baliaus 
metu skanų bufetą laike pačios sporti
ninkės. Klubas dėkoja ponioms Genu
tei Valaitienei, Birutei Šutienei, Sta
sei Lipšienei ir Ritai Zenkevičienei.

Geelongo ‘Vyties’ klubo krepšininkai broliai Gintautas ir Vytautas Brazdžioniai, 
gina krepšį finalinėse rungtynėse su YWCA. S.Karpuška stebi gynimą.

Ponių ir mūsų vardu dėkojam visiems, 
kurie prisidėjo prie bufeto ir baliaus 
produktais ir lėšomis. Ačiū rėmėjams 
ir svečiams iš Melbourno ir Varpo Klu
bo už atsilankymą ir mūsų parėmimą.

****
Pranešam visiems Geelongo lie

tuviams, kad dėl laiko trukumo, nebu
vo įmanoma šį kartą per namus platin
ti baliaus bilietus, šį kartą pakvieti
mus išmetėm į pašto dėžutes. Atsipra
šom jeigu ka nors per klaidą apleidom.

GLSK Vytis Valdyba
****

MELBOURNO SPORTAS

Varpas - Si.Kilda 88:16 (44:13)
Rungtynės prasideda dideliu spar

tumu ir krepšiai pilasi kaip iš gausy
bės rago. į galą pirmo kelinio tempas 
sumažėja, bet antram mūsiškiai vėl at
sigauna ir visiškai dominuoja rungty
nes.

Taškus pelnė: Oželis 16, Lek- 
nius 22, Aras 2, Liubinas 6, Braniška 
30, Simankevičius 12.

Žiūrovas
****

Gydytojų patarimai 
sportininkams

Amerikos medikų draugija per
spėja sportininkus, kad karštis, 
netekimas prakaito, o su juo ir 
druskos, organizme, gali būti 
priežastimi sunkaus nuovargio, o 
kartais net gali būti gautas karš
čio smūgis, prakaitavimo mecha
nizmo sutrikimas, kas net gali 
baigtis mirtimi.

Todėl skelbia šiuos patarimus:
Prieš imantis intensyviau spor

tuoti, reikia patikrinti sveikatą.

Karštomis dienomis reikia spor 
to užsiėmimus atlikti kai vėsiau: 
lyte ar vakare.

Atletai turi užsigrūdinti oro at 
mainoms, pratindamiesi palaips
niui. Jei sportinis užsiėmimas 
užsitęsia ilgiau valandos, reikia 
pailsėti 15 min. ar pusvalandį.

Reikia rengtis lengvai, šviesios 
spalvos drabužiais, kurie reflek
tuoja karštį; drabužiai neturi bū
ti aptempti, kad lengviau šilima 
išeitų; taip pat drabužiai turi bū
ti sugeriantieji prakaitą, kuriam 
išgaruojant vėsintų kūną.

Intensyviau darbuojantis, pata 
riama kas valanda atsigerti, taip 
pat paimti daugiau druskos su 
maistu, kad būtų atpildomas 
vanduo ir druska, prarandami 
prakaituojant. Druskos tabletės 
gali erzinti skrandį, bet įpylus 
arbatinį šaukštuką druskos į 6 
kvortas vandens, jau tai padės 
atstatyti prarandamą druską pra
kaituojant.

Drabužiai su klodais gumos ar 
kitos medžiagos, nepraleidžian
čios prakaito, pavojingi.

Sporto vadovai turi sekti savo 
sportininkus ir turi iš anksto bū
ti pasiruošę reikale parūpint- 
greitą medicinišką pagalbą.

BROLIŠKA MEILE
— Aš šiandien pamačiau žmo

gų, mušantį asilą, ir priverčiau 
jį liautis kankinti tą gyvulėlį.Kaip 
tu pavadintum šį mano gerą dar
bą?

— Broliška meilė!-
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KIEK AS SUŽINOJAU!

Vyriausias Skautininkas P.Molis Melbourne skautininkų sueigoje. Iš kai
rės ps. Albinas Pocius, vyr. sktn. P.Molis ir Džiugo tuntininkas ps. Stasi- 
liūnas. Foto N.Butkūno

Inž. A.Adomėnas, Mūsų Pastgės 
Administracijos Komisijos pirminin
kas grįžo namo. Tarnybos reikalais 
važinėjo po Europą, ir Ameriką. Tikė
sime, kad savo kelionės įspūdžius pa
rašys MP skaitytojams.

Melbourno Soc. Globos Moterų 
Draugijos valdybos narė, buv. ilgame
tė pirmininkė p. E.Nagulevicienė ser
ga. Susikomplikavus plaučių uždegi
mui, paguldyta Footscray ligoninėje. 

****.
Iš kelionės aplink pasaulį namo 

laimingai pilna visokiausių įspūdžių 
sugrįžo melburniškė p. E.Balčiūnienė. 
Kelionėje išbuvo virš trijų mėnesių, 
iš kurių du mėnesius praleido Lietuvo
je - Vilniuje ir Druskininkų kurorte.

Lapkričio 6 d. jaunimas buvo su
ruošus meno parodėlę Dainavos salė
je. Parodėlė buvo puiki, matėsi Kubos, 
Rato, Kabailienės, R.Radausko ir ki
tu puikūs paveikslai, p. Janavičienės 
keramika, gaila kad apie tai nebuvo 
skelbta spaudoje, matyt buvo tikėtasi, 
kad atėję, žmonės į jaunimo paruošimą, 
galės pamatyti ir nusipirkti kas ką pa
norės, . d.eja, į paruošimą atėjo maža 
žmonių, ir jų geri norai nepateisino įdė
tų pastangų.

****
Melbourne lietuviškam gyvenime 

aktyvūs p-lė D.Juškaite ir p. P.Jokū
baitis susižiedavo. ‘Paslaptis’ išaiš
kėjo vakarienėje po rašyt. Ant. Škė
mos minėjimo, kurio programoje jie 
abu dalyvavo. Geriausios ateities!

****

SAIGONAS. — Spaudžiami 
Amerikos, Pietų Vietnamo uo' 
licija pradėjo gaudyti narkotikų 
pirklius. Jau suimta 2,700 ame 
nų ir konfiskuota 6,980 svarų 
heroino, opiumo ir marijuanos. 
Press. ThieU, nutarė visą prekybą 
narkotikais palaužti.

Nuo spalio mėn. Maksvoje vyku
siame Tarptautinės muzikos tarybos 
7-me kongrese Sovietų Sąjungos dele
gacijoje dalyvavo, buvo įtraukti ir ke
turi Lietuvos atstovai: kompozitoriai 
V.Laurušas ir J.Juzeliūnas, muziko
logai J.Gaudrimas ir A.Tauragis. Jie 
dalyvavo sekcijų diskusijose. Kongre
so svečių tarpe buvo lietuviai: muzi
kologai K.Ambrasas, J.Antanavičius, 
V. Landsbergis ir kompozitorius G.Kup- 
revičius. Kongreso metu, spalio 4-5 d. 
estų kamerinis choras išpildė A. Bra
žinsko ‘Karčemą’, be to, baigiamaja
me koncerte dalyvavo iš Lietuvos at
vykę,s P.Mataičio etnografinis ansamb
lis.

(Elta)
:fc ***

— Belgijoje — Olandijoje gy
vena 300 lietuvių.

Š.m. Spalio men. 30 d. NSW mies
telyje Carcoar (163 m. į vakarus nuo 
Sydnėjaus) pirmą karta, buvo surengtas 
didelis istoriniams įvykiams atžymėti 
festivalis, sutraukęs virš 5000 žmonių 
iš Bathurst, Cowra, Orange ir Lithgow 
apylinkių. Iš Sydnėjaus atvyko radijo, 
T. V. ir kai kurių žurnalų koresponden
tai, be to, nemaža grupė iš Vietnamo 
atvykusių atostogoms amerikiečių ka
rių.

Festivalį organizavo Carcoar and 
District Historical Society, kurios se
kretorė yra Ramunė Zinkutė - Cobb. 
Ji buvo paskirta ir to festivalio koor
dinatore. Sekančią dieną per ARC ra
dijo Ramunė atsakinėjo į koresponden
to klausimus, paaiškindama ir šio fes
tivalio tikslą. Ta pati (Carcoar and 
District Hist. Society) nesenai išlei
do gražiai paruošta turistams knygutę, 
kurioje istorinių pastatų iliustracijas 
padarė Rasa Žyžytė - Blanjaar.

Valio mūsų lietuvaitp«'

Sydnėjaus ramovėnai, kiek teko 
patirti, ruošiasi Kariuomenės šventei 
su visu atsidėjimu, mat, 15 metų su
kanka nuo skyriaus įsikūrimo ir ta pro
ga bus pašventinta vėliava. Visos or
ganizacijos yra pakviestos dalyvauti 
su savo vėliavomis.

****
Šiuo metu pasaulis naudojasi 

2.976 skirtingomis kalbomis. Vien 
tik Indijoje randasi 1.200 skirtingų 
kalbų. Tačiau užtenka žinoti 13 kal
bų, kuriomis lengva susikalbėti ant 
viso šio mūsų žemės rutulio. Labiau
siai pasauly yra išpiltusi kinų kalba. 
Tolimesnėj eilėj: anglų, rusų, arabų, 
prancūzų, vokiečių ir ispanų.

****

- Kaip jums sekasi su nemiga 
kovoti?

- Sunkiai, nes aš iš viso nega
liu miegoti, kada jau laikas keltis.

Naujai priimtas arbatos žinovas 
bandomojo ragavimo įstaigon, klau
sia savo bendradarbių:

- O kada čia būna arbatos per
traukos laikas?****

Naujasis australas į Imigracijos 
Departamento valdininko žodinį pra
nešimą, kad jo kviečiamoji uošvė iš 
Europos neužilgo atvyksianti ir apsi
gyvensianti pas jį Perthe:

- Bet aš norėčiau, kad ji apsi
gyventų Brisbane j...

. — Stasys Yankus, kuris 
prieš 12 metų paliko savo paukš 
čių ūkį Dowagiac, Mich., vieto
vėje ir išemigravo į Australiją, 
dabar, kaip skelbia Associated 
Press agentūra, nusiskundžia 
tik, kad gauna perdaug laiškų 
iš amerikiečių, kurie nori keltis 
į Australiją. Jis esąs laimingas 
Australijoje ir neplanuojąs grįž 
ti į JAV. Prieš 7 metus jis ta
pęs Australijos piliečiu ir to ne- 
sigailįs. Jo žmona ir trys vaikai 
dar vis pasilieka JAV piliečiai. 
Yankus išvyko iš JAV, kai jis 
buvo nubaustas $5,000 už tai, 
kad jis apsėjo kviečiais 35 ak
rus, kai vyriausybės planuoto
jai jam buvo teleidę apsėti 15 
akrų. Dabar Australijoje jis įsi
gijo namus už 13,000 dol. 
Grange miestely, netoli Pietų 
Australijos sostinės Adelaidės. 
Dirba kaip stambios elektros 
firmos — Nielsen -— pardavė
jas. Nuo savo išvykimo į Aust
raliją jis jau atsakęs į 600 ame
rikiečių laiškų. Jis žino, kad 
dar viena amerikiečių 'Šeima — 
Christensen — iš Detroito atsi
kėlė į, Australiją. Šie gyvena 
400 mylių nuo -Adelaidės, tyruo
se, kur vyresnieji vaikai (iš vi
so turi septynis) padeda tė
vams kasti opalus. Yankaus 
vyresn. sūnus vienoj filmo j par
davimų vadovas, turi 25 m. am
žiaus, kitas sūnus, 24 m., dir
ba jūrų inžinerijos srity, o 15- 
kos metų duktė eina verslo mo
kyklon, rengdamasi būti sekre
tore.
ROMANTIŠKI PAVADINIMAI

J. Tininis pradžioje išspausdi
no knygą “Šužadėtinė”, vėliau 
“Dailininko žmona”, o dabar, 
matyt, tuo nusivylęs, “Nuskan
dintas žiedas”.

STANDARTINIS 
ATLYGINIMAS

Jis:
— Tavo jaunesnysis brolis ma

tė, kąip. aš tave bučiavau. Ką 
jam duoti, kad apie tai niekam 
neprasitartu?

Ji:
— Paprastai tokiais atvejais 

jam duoda dvidešimt penkias ka
peikas.

1pi»************************»r*******JW«**^|

I MURRAY’S H.F. STORES
646 GEORGE STREET, SYDNEY — TELs 26-1768

informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius 
į USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir 
Anksčiau nustatytomis sąlygomis.

Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti “Sovietų 
Rusijoje pasirinktinai“ arba “Sovietinėms prekėms“. Smulkesnę informaci
ja duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų įstaigoje.

Murray’s H.F. skyriai: Melbourne, Victoria; Bankstown. Parramatta, 
Cabramatta, Newcastle ir Sydney, N.S.W-

BEGI8TBUOTI SKYBIAI:
SYDNEY. N.S.W4

CABRAMATTA: . 143 Cabramatta Road,
CABRAMATTA Tel.: 726-7078.

BANKSTOWN: 5 Kitchener Parade,
BANKSTOWN. Tel.: 709 8089

PARRAMATTA: 293.Church Street,
Parramatta Tei.: 635-9728.

NEWCASTLE, N.S.W.:
557 Hunter Street, NEWCASTLE. TeL:

2-3596,
93 Northumberland Street, WICK-

» HAM, NEWCASTLE. Tel.: 61-5180.
*

MELBOURNE, VIC.; Mutual Arcade, 266 Flinders Street,
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Žuvo Čiurlionio vaikaitis

Betyrinėdamas Azijos kal
nynus, žuvo Kastytis Zubo
vas, 31 m. amžiaus, .dailinin
ko M. K. Čiurlionio dukters 
ir jos vyro Vladimiro Zubo
vo sūnus.

Velionis buvo architektas, 
bet 'jau kelerius metus tyri
nėjo Azijos aukščiausius 
kalnus. Jo rūpesčiu viena 
Himalajų kalnų viršūnė pa
vadinta Čiurlionio vardu.

Jam baigiant kopti Į vie
ną viršūnę, nutrūko virvė, ur 
jis nukrito į prarają. Jis 
parvežtas ir palaidotas Kau
ne. Liko žmona Laima ir 
mažametis sūnus Rokas,

KO VERTOS DATULĖS?
Datulių kilograme yra 2700 kalorijų — 

daugiau, negu mėsos dir du kartus daugiaiu, 
negu žuvies kilograme. Datulėse yra daug 
mineralinių rūgščių, vitaminų A, Bl, B2, 
D, imaginio, geležies, vario, fosforo, cuk
raus. riebalų ir kitų žmogaus organizmui 
reikalingų medžiagų.

Daugiausia datulių išauginama Irake. 
Apie 32 mlin. augančių diatulių palmių kas
met duoda 300-350 tuksi. t vaisių.

I'
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Pranešimai
Leono Urbono tapybos paroda ati

daroma lapkričio mėn. 9 d. 5.30 vaka
re Holdsworth galerijoje, Woolahra, 
86 Holdsworth Str. Paroda užsidaro 
27 d. lapkričio. Lankymo valandos 
nuo 10-5 v.v. (išskyrus sekmadienius).

Rengėjai
Šių metų lapkričio mėn. 28 d. Can- 

berros atsargos karių Ramovėnų sky
rius ruošia Kariuomenės šventės minė
jimą.

Minėjimo programa:
1. 11 vai. 30 min. St. Patrick Brad- 

don lietuviškos pamaldos kun. Butkus.
2. 2.30 vai. p.p. Lietuvių - Aus

tralų Klubo salėje minėjimas - oficia
lioji dalis. Pranešimas-P.Martišius ir 
mirusiųjų pagerbimas malda - kovoje 
žuvusiems - Choras.

3. Meninė dalis, kuria išpildys 
operos solistas p. P.RŪTENIS ir Can- 
berros Lietuvių Choras ‘AUŠRA’.

Toliau seks alutis. Gerbiamas po
nias prašome atsinešti sumuštinių ar 
pyragaičių, o vyrus paaukoti po viena, 
doleri. Pinigus mokėti Valdybos na
riams E.Laurinoniui arba P.Martišiui.

Maloniai visus kviečiame dalyvau
ti.

Atsargos Kar. Ramovėnų 
Canberros Skyr. Valdyba*

LIETUVIŠKOS VAIKIŠKOS 
LITERATŪROS VAJUS

Sydney apylinkės Lituanistinio 
Švietimo Komitetas 1971.10.29 dieną 
įvykusiame posėdyje nutarė skelbti 
vaikiškos literatūros vajų.

Tik Lituanistinio Švietimo Komite
tui susidarius, atsirado vienas kitas 
tautietis, kuris pasiūlė perleisti pas 
save globojamas bet jau nebereikalin
gas lietuviškas vaikiškas knygeles ir 
vaikiškus laikraštukus.

Šiandien jaunesnioji karta augina 
savo vaikus, jiems lietuviškų knygelių 
ir laikraštukų labai stokoja, tad mieli 
tautiečiai, kurie galite, kuriems ta 
literatūra jau nebereikalinga, malonė
kite ją perleisti Lituanistinio Švietimo 
Komitetui. Komitetas pasirūpins, kad, 
visa tai atitektų čia vaikus auginan
tiems tėvatas. Bet ką atiduodami už
rašykite savo adresą, kad žinotumėm 
iš ko susilaukta paramos.

Literatūra galite atiduoti lietuvių 
klube ar prie bažnyčios ir bet kurios 
lietuviškos organizacijos pareigūnui. 
Visi lietuviškųjų organizacijų pareigū
nai prašomi talkininkauti.

Lietuvybės palaikymas ir pratęsi
mas yra visų lietuvių ir visų lietuviš
kųjų organizacijų reikalas.

Lituanistinio Švietimo 
Komitetas .Sydney.

VOKIETIJOJ
— Prof. dr. Zenonas Ivinskis, 

gyvenąs ir profesoriaująs Bon- 
nos universitete, Vokietijoje, 
neseniai parašė studiją vokie
čių kalba “Baltijos tautų klau
simai 17-me amžiuje”. Šiomis 
dienomis vokiečių Belau lei
dykla šią studiją išspausdino 
straipsnių rinkinyje “Der Ost- 
esraum im Blickfel der deut- 
schen Geschichte” ir išleido at
skiru leidiniu. Prof. Zenono 
Ivinskio studija susilaukė ne
mažo dėmesio Vokietijos isto
rikų tarpe.

Kol perskaitysi šias eilutes, tai 
JAV - bių iždas jau bus išleidęs 
S 110.000, žinoma, jei esi greitaskai- 
tis.

****
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Lietuvių Veteranų Sąjungos Ra
movė Melboumo Skyrius, 1971 m.Lap- 
kričio mėn. 21 d., sekmadieni ruošia 
Lietuvos Kariuomenės Atkūrimo 53-čių 
metų sukakties minėjimą šia dieno
tvarke:

1. Iš ryto 11 vai. 45 min. iškil
mingos pamaldos šv. Jono bažnyčio
je. Visos organizacijos prašomos da
lyvauti organizuotai su savo vėliavo
mis.

2. Vakare 6 vai. Minėjimo Aktas 
ir žuvusiųjų dėl Lietuvos laisves pa
gerbimas Lietuvių Namuose.

Organizacijos kviečiamos daly
vauti su savo vėliavomis ir padėti 
vainikus ar gėlių prie žuvusiųjų pa
minklo.

Minėjimo užbaigai turininga me
ninė dalis.

Kviečiame visus dalyvauti skait
lingai. Parodykime, kad mes dar visi 
tvirtai tikime į Nepriklausomos Lie
tuvos prisikėlimą ir nebijome pagerb
ti mūsų tautos laisvės kovų aukas ir 
Sibiro kankinius prie mūsų visų au
komis Įrengto paminklo Lietuvių Na
muose.

L.V.S-gos Ramovė, Melbourno 
Skyriaus Valdyba

Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
53-čiasias metines Melbourne minėsi
me lapkričio 21 d., sekmadieni,:

11 vai. 45 min. ryto iškilmingos 
pamaldos Sv.Jono bažnyčioje - East 
Melbourne;

6 vai. vakaro minėjimo aktas Lie
tuvių Namuose, kuriame svečias iš 
Sydnėjaus p. A.Jūragis skaitys paskai
tą. Meninėje minėjimo dalyje su savo 
kūryba ponia M.Malakūnienė ir p. A. 
Jūragis; solo p. A.Valius tir J.Rubas; 
Vyrų Oktetas, Tautinių Šokių grupė 
‘Gintaras’ ir kt.

Pagerbkime ant TĖVYNĖS aukuro 
kritusiųjų brolių aukas savo dalyvavi
mu.

L.V.S. ‘RAMOVĖ’ MELBOURNE
****

Mieliems Prieteliams
‘Vakaras su Antanu Škėma’ - mu

sų žodžiai nepasakyti jam gyvam - 
- jau praeityje. Liko mums šviesus 
atminimas ir vakaro Įspūdžiai.

Ačiū programos atlikėjams: D. 
Antanaitienei, I.Didžytei, D.Juškai- 
tei, A.Karazijienei, V.Klimienei, P. 
Jokūbaičiui, V.Lazauskui, E.Šeikie- 
nei, P.Vaičaičiui. Ypatinga padėka 
Pauliui Rūteniui įdėjusiam daug šir
dies ir darbo ruošiant ši parengimą. 
Dėkojame V.Aleknai, P.Jarui, V.Bal- 
čiūnui, N.Butkūnųi, V.Junokui, V.Si- 
mankevičiui, B.Žiedui vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjus, kad šis mi
nėjimas išeitų gražesnis ir Įspūdin
gesnis.

Nuoširdus ačiū vakaro mecena
tams: E.Balčiūnienei, V.Bošikiui, 
E ir I.Krikščiūnams, A ir J.Pęlenaus- 
kams, M ir F.Sodaičiams, P.Šalkaus
kui, J.Šlamui, J. ir B.Vingriams, be 
kurių finansinės paramos minėjimo 
nebūtų galima surengti. Dėkui ir Soc. 
Globos D-jos moterims, paruošusioms 
programos dalyviams vakarienę daug 
gražesnę ir turtingesnę negu buvo 
prašytos.

Rengėjų vardu A.Šeikis
****

Nekenksminga kronika
— Irgi pasaulio galo. Vienas 

žmogžudys Dallas, Texas, mies
te gavo 2,500 metų kalėjimo.

— Darbšti sekretorė. Viena
me Kanados laikraštyje buvo 
paskelbtas tokio turinio skelbi
mas: “Architektas ieško sekre
torės. Ji turi atrodyti kaip mer
gaitė, galvoti kaip vyras, laiky
tis kaip ponia ir dirbti taip, 
kaip bitė.” Netrukus gavo ir 
vieną pasiūlymą, — pasisiūlė jo 
paties žmona.

Maloniai kviečiame atvykti į L.V.S. “RAMOVĖ” Sydney Sky 
riaus Valdybos rengiamą,. Kariuomenės Šventės

M IN Ė JIMĄ-VAKARĄ

kuris Įvyks š.m. lapkričio mėn. 20 dieną (šeštadienį), LiJcombe 
“The Dancers Club” salėje, Joseph Street ir Kerrs Road.

PROGRAMOJE: Skyriaus vėliavos šventinimo iškilmės, paskai
ta, Dainos Choras, Meno Ansamblis, Tautiniai šokiai ir t.t. Gera 
muzika, skoningai paruošti Mot. Soc. Globos D-jos užkandžiai ir 
kiti Įvairumai.

Šventės pradžia 6 vai. vak. punktaliai.
Įėjimas $2.00; Moksleiviams ir pensininkams $1.00
Bus linksma iki 1 vai. ryto.
Bilietus platina Valdybos nariai ir Skyriaus iždininkas p. A. 

Vinevičius sekmadieniais spaudos kioske, prieš ir po pamaldų.
LVS “RAMOVĖ” S.S. VALDYBA.

PRANEŠIMAS

Jau prieš porą metų Lietuvių Dar- 
biečių Grupė D.Britanijoje ėmėsi už
davinio surinkti prof. Stepono Kairio 
1945-1964 m. laikotarpio knygas ir bro
šiūras, rankraščius, laiškus, fotogra
fijas.

Raštus norima surinkti pirmiausia 
jo išeivijos meto spausdinių pilniau
siai bibliografijai sudaryti. Be to, ruo
šiamoje knygoje būtų atspausdinti 
svarbesnieji jo raštai ištisai, o kai 
kurių įdomesnės ištraukos. Laiškai 
sudarytų atskirą knygos skyrių, arba 
gal ir atskirą knygą.

Per tuos dvejetą metų jau nema
ža kas atlikta: jau surinkta jo parašy
tosios knygos, politines brošiūros, 
komplektai tų žurnalų, kuriuos jis re
dagavo ar kuriuose pastoviai bendra
darbiavo. Nemaža turime iškarpų iš 
Vokietijoje ar JAV ėjusių laikraščių 
su jo straipsniais. Surinkta apie 300 
jo rašytų laiškų, iš viso jau pasisekė 
sukaupti į krūvą daugiau kaip tris tūks
tančius su S.Kairio asmeniu ir jo veik
la susijusių archyvinių vienetų.

Tačiau dar esama ir spragų. Su
noktieji laiškai daugiausia yra iš 1945 

'(Ko™ kol S.Kairys gyveno Vokieti- 

demokrate’ ir ‘Bendrame uaroe'. Ano 
n.eto įpročiu beveik visi straipsniai 
buvo spausdinami be parašų. Buvusie
ji. šių leidiniu spausdintojai, S.Kairio 
jaunieji bendraminčiai - kaminskiečiai, 
prašomi padėti išaiškinti, kurie tuose 
leidiniuose išspausdinti straipsniai 
yra S.Kairio. O ir apskritai užsimota
jam darbui baigti esame reikalingi vi
suomenės talkos, dėl to prašome orga
nizacijas, laikraščių redakcijas ir pa
vienius asmenis, kas tik turi savo ži
nioje su S.Kairio asmeniu ar jo veikla 
susijusios medžiagos, atsiųsti mums. 
Originalai, jei pageidaujama, bus gra
žinti, o už kopijų pagaminimą susitarė 
apmokėsime.

Kiekvieni metai siaurina talkinin
kų ratą. Dėl to būkite malonus - per
žiūrėkite laiškų ryšulėlius, pageltu
sių laikraščių komplektus, albumuose 
sudėtąsias fotografijas. Radę ką tin
kama - padėkite prideramai paminėti 
šį Lietuvai nusipelniusį vyrą - siųski
te mums šiuo adresu:

R .Baublys,
55, Ringmer Avenue,
LONDON SW6 5LP, Gr. Britain.

****

DĖMESIO!!!
SUINTERESUOTI ARTIMŲJŲ PO 

MIRTIES PALIKTO TURTO AR PA
LIKIMO PERSIUNTIMU Į LIETUVA 
KREIPKITĖS:

CONTAL C0.
266 FLINDERS STREET,
MUTUAL ARCADE
SHOP NO. 34

MELBOURNE. 3000
TEL: 63-7895 ARBA 63-8498

SVEČIAS IŠ AMERIKOS
Kaip žinome iš spaudos praneši

mų, pereitą savaitę įvyko Sydnėjuje 
keleivinių oro bendrovių atstovų suva
žiavimas. Suvažiavime dalyvavo apie 
3000 atstovų iš viso pasaulio kraštų.

Viena iš tokių bendrovių, ‘Ameri
can Travel Service Bureau’, atstova
vo jos prezidentas ir savininkas, Ame
rikos lietuvis Vladas Raščauskas (Wal
ter Rask). Jis yra gerai pažįstamas 
daugumai Sydnėjaus lietuvių ir čia lan
kosi jau kelintą kartą.

Būdamas ilgametis Mūsų Pasto
gės skaitytojas ir rėmėjas, ir šį kartą 
aplankė Mūsų Pastogės administraci
ją lydimas savo manageres, irgi Ame
rikos lietuvaitės, p.-J.Mileriutės.

Dėl gausybės darbo suvažiavime, 
trumpai svečiuodamasis administraci
joje, išpasakojo savo beveik nenutrūks
tamą kelionę aplink pasaulį tarnybos 
reikalais. Jo kelionių biuras savo lai
ku atvežė Amerikos lietuvius krepši
ninkus į Australiją. Taip pat tarpinin
kavo kelionėms buvusiam Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresui, ir anot jo, 
yra pasiruošęs patarnauti busimajam 
Jaunimo Kongresui 1972 metais, o jo 
bendrovė plačiai žinoma Amerikos lie
tuviams kaipo labai gera tarpininkė 
keliaujantiems lėktuvais.

V.Raščauskas, jautrus lietuviš- 
ans reikalams, labai gerai žino Aus- 
ilijos Lietuvių Bendruomenės organo 
lusų Pastogės’ vargus bei klapatus, 
svykdamas Įteikė administratoriui $50 

„ūką, kad, anot jo, ‘Mūsų Pastogė’ ir 
toliau būtų lietuvių vienybės pastogė.

Paskutiniais atsisveikinimo žo
džiais prašė atsiprašyti gausius savo 
pažįstamus Sydnėjaus lietuvius, kad 
dėl laiko stokos negalėjo asmeniškai 
jų aplankyti.

Inf.****__

— Bernas žino, kada šventa, 
o gaspadinė — kada pėtnyčia. 
(Pakuoniškių patarlė.)

met* Patiesi
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

**OUR HAVEN”

Australijos Lietuvių Bendruomenes 
laikraštis
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